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Schäffer's Tabel van de familiën der Lepidoptera, zie: Syst.

Bearb. deel VI, p. 82 en Sammlung ausserenropäischer Schmet-

terlinge p. 2 is de vlinder dus eene Geometrine en wel eene

Dendrometrine , b.

Naar de tabel der Geometriden-genera van genoemden schrijver

(Syst ßearb. VI p. 105) is de plaats der soort zoo wat tusscben

1 en 2 in, want ader 5 der acbtervleugels staat juist in het

midden tusscben 4 en 6, terwijl daarentegen de voorvleugels

geene aanbangcel hebben. Overigens zijn de achterscheenen

niet regelmatig gevormd en hebben slechts eindsporen. De

vlinder staat dus blijkbaar tusscben de genera Acidalia Tr. Lederer

en Macrosoma Httbn. Herr-Sch. in, en onderscheidt zich van het

laatstgenoemde naastverwante genus: 1". Door de lange dunne

pooten. 2°. Door de onder de punt niet uitgesneden voor-

vleugels. 3". Door den oorsprong van ader 11 die niet gezwaaid,

maar zeer kort is en in ader 12 uitloopt. Ader 10 kan ik niet

ontdekken.

Tot de nadere beschrijving overgaande vinden wij den kop

op eenen zeer langen hals staan. Hij draagt 2 lange, tot 3/4

van den voorrand der voorvleugels komende
,

genoegzaam draad-

vormige, fijn behaarde sprieten, twee groote cirkelronde oogen

en twee dunne, sikkel vormig gebogen, spitse palpen die

anderhalfmaal zoolang zijn als de doorsnede der oogen. Zuiger

duidelijk opgerold. Thorax klein kogelrond. Pooten allen zeer

lang en dun, glad beschubd. De dijen der voorpooten zijn

anderhalfmaal zoo lang als het heupstuk, de scheenen half zoo

lang als de dijen en de tarsen driemaal zoo lang als de dijen.

Aan de middenpooten zijn de dijen en scheenen even lang, ook

anderhalfmaal zoo lang als het heupstuk, de scheenen met

twee uiterst korte eindsporen, de tarsen korter dan aan de

voorpooten en slechts tweemaal zoo lang als de dijen. De dijen

der achterpooten zijn naar achteren verbreed en plat, de scheenen

anderhalfmaal zoo lang als de dij, in het midden verbreed,

plat en gebogen, aan het dunnere eind van onderen met lange

fijne beharing en twee zeer korte, moeijelijk te vinden eind-

sporen dragende.
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De vorm en verhoudingen der lange smalle vleugels zijn uit

de afbeeldingen te zien, even zoo het aderbeloop, waarvan nog

op te merken valt , na hetgeen hierboven daarvan gezegd is , dat

ader 2, 3 en 4 der voorvleugels ver van elkander ontspringen

en 7—9 gesteeld zijn; 8 en 9 zijn vrij kort en 8 loopt iets

voor de punt in den voorrand uit. In de achtervleugels staan

ader 2—4 mede ver van elkander en zijn 6 en 7 gesteeld.

Vleugelhaakje lang en dun.

Het achterlijf is zeer dun en ruim anderhalfmaal zoo lang

als de binnenrand der achtervleugels.

Het geheele dier is onder en boven wit, de vleugels zeer

dun beschubd met eenigen weerschijn (iriseerend) en de tee-

kening bestaat in flaauwe sporen der beide dwarslijnen die

door donkergrijze vlekjes op de duidelijk zigtbare aderen

worden aangeduid. Dwarsaders met middenvlekken. De flaauw

gegolfde achterrand heeft eene onduidelijke, donkere, in de

cellen verdikte franjelijn. Fmnje wit, fijn.

De vlugt van den vlinder is 22 mm.

Verklaring der vergroote afbeeldingen.

Fig. 1. Het geheele dier.

„ 2. Aderbeloop der voorvleugels.

„ 3. „ „ achtervleugels.

„ 4. Kop.

„ 5. Achterpoot.

Rotterdam, 24 Mei 1872.
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BESCHREVENEN MEERENDEELSOOK AFGEBEELD

DOOR

S. G. Snellen van VoUenhoven.

Vierde stuk met drie plateu.

ZESDE FAMILIE. —ANTHOCOßlDEN(')•

ANTHOCORIDEA.

De HoUandsche vertaling van den Griekschen naam dezer

familie levert ons het woord Bloemenwants , doch deze komt mij

voor ten opzigte der Anthocoriden vrij vrat minder gepast en bruik-

baar te zgn dan voor de Capsinen, vrier ware plaats van op-

onthoud bloemen zijn. Ik stel dus voor den naam onveranderd

te laten, even als wij zulks voor de Coreoden gedaan hebben.

Onze familie der Anthocoriden is zamengesteld uit die , welke

Fieber noemt : Anthocoridae , Acanthiadae en Microphysa , en

komt derhalve overeen met de gelijknamige van Flor en die

van Amyot et Serville met bijvoeging van het geslacht Acanthia.

Dit laatste kan men rekenen dat ons, ten spijt van de over-

groote menigte der voorwerpen , die in Europa voorkomen
,

nog onvoldoende bekend is, omdat bij allen de hemelytra en

(1) De vijfde familie, die der Capsinen, zal in het volgende stuk behandeld worden
;

zij Î8 bijzonder rijk aan soorten en om der volledigheids wille geloof ik dat het beter

is de behandeling daarvan uit te stellen tot er nog een jaar met zorg en \jver zal

verzameld zijn.
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vleugels onontwikkeld blijven, ten gevolge vraarvan het zeer

moeijelijk is te bepalen of geheel ontwikkelde individuen ook

ocellen zouden bezitten.

Tn den regel zijn de wantsen dezer zesde familie kleine en

teedere dieren, en schijnbaar op een lagen trap van ontwik-

keling staande, daar de vleugels en dekschilden dikwijls half

ontwikkeld zijn. De kop is tamelijk lang, regt vooruitgestoken

en vertoont meestal tusschen de oogen een stomp, snuitachtig

uitsteeksel ; dat zoo lang is als , of langer dan het eerste lid der

sprieten. Dikwijls schijnt de kop op een tamelijk lang halsje

te staan. De oogen zijn klein, aan de zijden van den kop ge-

plaatst; de ocellen zijn bij goed ontwikkelde voorwerpen aan-

wezig, doch zeer klein; zij staan achter de oogen op den

schedel en zijn van elkander meestal verder verwijderd, dan

elk bijoog afzonderlijk van het naastbij zijnde zamengestelde

oog. De sprieten staan aan de zijden van den kop op een klein

wratje voor de oogen, zijn nimmer langer dan het ligchaam en

hebben vier leedjes, waarvan het tweede het langste is en de

beide laatsten gewoonlijk niet dunner zijn dan dit. De zuiger

heeft drie leedjes (bij Microphysa duidelijk vier) , waarvan het

tweede het langste is. Bij de ware Anthocoriden is hij lang,

regt naar achteren uitgestoken en reikt tot aan de achterheupen
,

doch bij Microphysa is hij, ten minste bij de wijfjes gebogen

en gekromd, even als bij de Reduvien ; bij Acanthia ziet men

een spoor van eene gleuf aan de keel, waarin een gedeelte

van den zuiger zou kunnen geborgen worden. De prothorax

is aan de voorzijde niet veel breeder dan de kop, doch loopt

naar achteren breeder uit en heeft gewoonlijk op den rug nog

eene dwarsinsnijding in het midden. Het schildje is driehoe-

kig, niet langer dan de kop. De dekschilden bestaan, wan-

neer zij geheel ontwikkeld zijn, 't geen dikwijls het geval

niet is, uit Corium, Clavus, Cuneus en Membraan; wel heeft

de al te scherp onderscheidene Fieber, die ook de wetenschap

met een verbazend groot aantal genera heeft bemoeijelijkt , ons

medegedeeld dat de cuneus bij deze familie slechts schijnbaar

bestond en dat in de dekschilden der Anthocoriden een zeer



DE INLANDSCHE HEMIPTEREN. 77

bijzonder stuk, door hem Emholium genoemd ('), aanwezig is,

doch microscopisch onderzoek heeft mij geleerd dat de vleugels

bij Anthocoris volkomen gevormd zijn als bij Capsus, met uitzon-

dering van de cellen in de membraan en dat het zoogenaamde

tusschenzetsel of embolium niets anders is dan de costa, die

hier wat dikker is dan bij de Phytocoriden. In de membraan

zijn vier afzonderlijke plooijen, die men wel eens voor aderen

kan aanzien of er is aan de basis in het midden eene soort

van kleine, weinig scherp begrensde cel aanwezig, van welke

twee aderen naar de rigting van den buitenrand loopen.

Het achterlijf heeft bij het mannetje zeven ringen, bij het

wijfje zes met eene uitrekbare legbuis. De pooten zijn meest

slank en dun, doch ook wel korter en dik; de dijen van het

voorste paar zijn niet dikker dan die der beide achterste paren,

met uitzondering van een geslacht. De tarsen hebben drie,

doch bij Microphysa slechts twee leedjes.

In strijd met den naam Anthocoriden treft men de leden

dezer wantsenfamilie zelden op bloemen aan, maar daarentegen

in opgerolde en verdorde bladeren , op sommige vruchten
,

tegen boomstammen en onder schors, in mos en verdroogde

zaadhulsen , de welbekende weegluis in duiventillen en men-

schelijke woningen. Allen schijnen van vruchtensappen of dier-

lijke vochten te leven, doch langen tijd zonder nadeel voedsel

te kunnen ontbeeren ; Microphysa en hare verwanten werden

wel in mierennesten aangetroffen.

Analytische tabel der Geslachten.

1 (13). Voorrand van het borststuk niet half cirkelvormig

uitgesneden.

2 (3). Zuiger gebogen en los hangend, van 4 leedjes.

Gen. 6. Microphysa Westw.

3 (2). Zuiger regt, onder naar de borst reikend, van 3

leedjes.

(1) // Halbdeckeu mit Embolium , hiedurch scheinbar ein Cimens gebildet. « Dr. F.

X. Fieber, Die europäischen Heniiptera, Heteroptera. pag. 24-,
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4 (7). Schijnbaar een halsje tusschen kop- en borststuk.

5 (6). Zuiger tot aan het laatste paar pooten reikend.

Gen. 1. Temnostethus Fieb.

6 (5). Zuiger tot even over de voorste heupen reikend.

Gen. 1. Anthocoris Fall.

7 (4). Geen halsje tusschen kop- en borststuk.

8 (9). De beide laatste leden der sprieten dun- en haar-

vormig.

Gen. 5. Lygtocoris Hahn

9 (8). De beide laatste leden der sprieten weinig dunner

dan de beide vorigen.

10 (11). Voorste dijen gezwollen, het eind der voorste scheenen

verdikt.

Gen. 3. Piezostethus Fieb.

11 (10). Alle pooten ongeveer even dik.

Gen. 4. Triphleps Fieb.

13 (1). Voorrand van het borststuk half cirkelvormig uitge-

sneden.

Gen. 7. Acanthia F.

Gen. 1, Temnostethus Fieb.

Dit geslacht geeft geheel de uiterlijke gedaante van Anlìio-

coris terug, zoodat wij daarnaar verwijzen; het verschilt door

den längeren zuiger, die tot aan het midden van den metatho-

rax reikt. Het eerste lid van dien zuiger is ongeveer zoo lang als

een derde deel van het tweede. De prothorax is aan den ach-

terrand tweemaal zoo breed, als zijne lengte bedraagt. Het

4* lid der sprieten is een weinig korter dan het derde.

Temnost. pusülus H.S.

Plaat 5, fig. 1.

Herr. Schaeff., NomencL, p. 60. — Idem, Wanz. Ins. IX,

fig. 977. —Fieber, Eur. Hemipt. p. 136.
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Lengte 2,5 mm. Zwart met zwarte sprieten. De prothorax

aan de achterlielft met fijne dwarsrimpeltjes. De dekschilden

bruin met zwarten cuneus en rookkleurige membraan; even

voorbij de inplanting een smal wit dwarsvlekje, drie rondach-

tige witte vlekjes in een driehoek op de membraan. Heupen

en dijen donkerbruin, scheenen lichtbruin, iets donkerder aan

de beide einden ; tarsen van kleur als de spits der scheenen.

Slechts twee inlandsche voorwerpen zijn mij bekend, het

eene gevangen door den Heer Six bij Utrecht, het andere door

mij in de maand Junij bij Leyden.

Gen. 2. Anthocoris Fall.

Het ligchaam is langwerpig, naar voren toegespitst, naar

achteren afgerond. De kop is vrij groot met uitpuilende oogen

en een kegelvormig uitsteeksel tusschen de sprieten, dat zoo

lang is of iets langer dan hun eerste lid. Even achter, doch

ook min of meer tusschen de oogen staan de kleine, doch wel

te onderscheiden ocellen. De zuiger reikt slechts tot tegen de

middelborst aan en niet er over heen; zijn eerste lid is zeer

kort. De sprieten zijn draadvormig en nimmer langer dan de

helft van het ligchaam; de leedjes zijn ongeveer even dik, het

tweede is aan de basis dunner dan aan het eind. Het V lid

der sprieten reikt tot de spits van den kop; het 2* is dubbel

zoo lang, 3 iets korter dan 2, en 4 gelijk aan 3. De pro-

thorax vertoont eerst een soort van halsje, zet dan plotseling

uit en is aan den achterrand meer dan tweemaal breeder dan

aan den voorrand; hij loopt naar achteren ietwat op en is aan

den achterrand sterk ingebogen; de voorrandshoeken zijn afgerond,

daarentegen zijn die aan den achterrand zeer scherp; de opper-

vlakte is bijna altijd in dwarse rigting gestreept, doch uiterst

fijn. Het schildje is breed driehoekig, door eene dwarslijn in

twee deelen verdeeld, waarvan het voorste bol, het achterste

plat is. De platte voorvleugels reiken tot ver over het achterlijf,

de membraan is bijzonder lang. De pooten zijn slank en ver-

toonen niets bijzonders, de dijen zijn iets dikker dan de scheenen

en nagenoeg allen even gezet.
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1. Anthocoris Nemorum L.

Plaat 5, fig. 2.

Linn. Fauna Suec. 953. —Fabr. Syst. Rh. 116, 17 (Salda

sylvestris). —Fall. Hemipt. Suec. 66, 1. —Wolff, Ic. Cim. pl. IX,

fig. 84. —Burm. Handh. II, p. 288. —Herr. Seh. Wanz. Ins.

Th. I, pl. 17., fig. 56. —Amyot et Serv. Hemipt. p. 263. —
Flor, Rh. Livi. I, p. 651.

Lengte 3—4 mm. —Glanzig zwart met microscopische witte

haartjes dun bekleed. Oogen en zuiger bruinachtig zwart.

Sprieten iets korter dan de halve lengte van het ligchaam, met

het 1' lid zwart, het 2" peenrood met zwarte spits, het 3* half

rood half zwart, het 4^ geheel zwart. Bovenvleugels aan de

basis en den clavus, mitsgaders het eind van het corium en

den cuneus geelbruin, het midden van het corium vuilwit , eene

vlek , die het eind van den clavus bedekt , zwart , twee vlekken

aan het eind van het corium en de spits van den cuneus zwart;

de membraan is wit, doch de tip is zwart en deze laatste

kleur zet zich op de helft der lengte van de membraan tot eene

tweede grijze vlek uit. In de membraan zijn somwijlen 2,

somwijlen 3 aderen te herkennen. Pooten roodgeel, de achter-

dijen hebben dikwijls een bruin bandje voor de spits.

Deze soort is zeer gemeen in verschillende provinciën en

wordt dikwijls reeds vroegtijdig in het voorjaar gezien; zg

schijnt onder boomschors en planten te overwinteren en wordt

mede veel in verschrompelde bladeren en drooge zaadhulzen

aangetroffen. In kleur verschillen de individuen sterk van

elkander en het komt mij voor dat Anth. pratensis F. , die door

Fabricius , Hahn en Fieber voor eene bijzondere soort wordt

gehouden, slechts eene variëteit van deze is; het eenige soort-

kenmerk toch zou — behalve de kleur —dit zgn , dat bij

Pratensis het schildje wat korter is dan bij Nemorum.

2. Anth. nemoralis. F.

Plaat 6, fig, 3.

Fabr. Syst Rh. 116, 15 et 239, 181 (Lygaeus auslriacus). —
Fallen, Hemipt. Suec. 67, 2. —Hahn, Wans. Ins., I. p. 108
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tab. 17, ûg. 58. —Burm., Ilandb. Il, p. 289, 2. —Flor.,

M. Livi. I, p. 650, 4.

Lengte 3—3,5 mm. —Van de vorige soort onderscheidt zich

deze doordien zij in den regel iets kleiner is, door korter en

gezetter sprieten en door eene andere punctering van het borst-

stuk; dit laatste kenmerk is echter naar mijne bevinding niet

standvastig, zoodat ik er volkomen vrede mede zou hebben,

indien de soort als verscheidenheid bij de vorige werd aange-

sloten.

Uit den bruinen zwart, met microscopische haartjes. De
sprieten korter dan de helft, ja niet meer dan i van het

ligchaam, zwart met roodgeele basis van het tweede lid, bij

enkele individuen geheel zwart. Borststuk op de achterhelft

meer gestippeld
,

dan wel met dwarsstreepjes gerimpeld
, zwart.

Schildje als bij Nemorum. Dekschilden bruin of donkerbruin

met een donkerder vlek, die het eind van den clavus en een

gedeelte van het corium bedekt; de spits van den driehoek,

gevormd door de aaneengesloten clavi der beide vleugels is

gewoonlijk lichtbruin of geel; de wigge is donkerbruin met
lichteren buitenrand. De membraan is aan de basis doorschij-

nend wit tot voorbij de helft, daarna donkergrijs; op het witte

gedeelte staan 2 of 3 min of meer zamenhangende langsstreepjes,

grijs of zwart van kleur. De pooten zijn geelrood met een

bruin tintje; aan de bovenzijde zijn de dijen altijd bruin,

soms de dijen geheel en al.

Het is aangenomen dat de beschrijvingen van Fabricius deze

soort bedoelen
; waarschijnlijk bleek dit uit zijne nagelaten ver-

zameling; anderzins zou men moeite hebben om het van Ne-

moralis 116, 15 te gelooven. Voor het onderscheid tusschen

beide Fabricische soorten zie men Fieber na, die Europaeischen

Hemiptera
, p. 137.

Onuitgekleurde
,

pas vervelde exemplaren zijn fraai rood, in

plaats van zwart.

De soort is weinig minder gemeen dan de voorgaande. Zij

werd gevangen: bij Leyden door de Graaf, Herklots, Ritsema
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en mij zelven ; bij Noordwijk door Ritsema ; by Heemstede

door mij 5 bij Utrecht door van Hasselt en Six, bij Drieber-

gen door Six ; bij Arnhem door van Medenbach de Rooij
;

bij Beek door Six. De tijd van voorkomen was van Mei tot

September, doch waarschijnlijk overwinteren de individuen en

zijn dus van September tot Mei ook wel op te sporen of reeds

werkelijk gevangen, zonder dat daarvan aanteekening gehouden is.

3. Anth. limbatus Fieber.

Plaat 5, fig. 4.

Fieber in Weitenweber's Beiträge, p. 110, 13. t. 2, f. 9. —
Herr. Seh., Wanz. Ins. IX, p. 225. tab. 316, fig. 975.

Lengte 3 mm. — Iets kleiner dan Nemorum, doch naar

evenredigheid langer van kop en hals, en zoo 't schijnt, smaller

aan de vleugel-inplanting. De algemeene kleur van het ligchaam

is zwart; roestkleurig geel zijn de benedenhelft van het tweede

en derde lid der sprieten, de achterhelft van den thorax en

de pooten geheel. De dekschilden zijn lichtgeel, iets donkerder

aan de punt van den clavus en op den cuneus. De membraan

is wit met een donker vlekje aan den binnenhoek , een dwars

wolkje in het midden en eene grootere vlek aan de spits. De

zwarte zuiger reikt tot even voorbij het eerste heupenpaar.

Deze soort is, voor zoo verre mij bekend is, slechts een-

maal in Nederland aangetroffen en wel door den heer Drechsler

in Junij bij Valkenburg.

De heer Scholz, ontdekker der soort, hield haar voor eene

verscheidenheid van Nemorum L. Herrich-Schäffer is van andere

meening en ik sluit mij bij zijn gevoelen aan, voornamelijk

omdat het achterste gedeelte van den prothorax geheel glad is

zonder putjes of rimpels en het geheele dier mij onbehaard

voorkomt. Exemplaren uit Zwitserland, die op 's Rijks Museum

bewaard worden , leeren mij dat de soort in dezen opzigte varieert :

het geel op het 3' lid der sprieten is meer of min uitgestrekt;

de pooten hebben wel eens bruinachtige of bruine dijen ; het

rookkleurige vlekje aan den binnenhoek der membraan ont-

breekt wel eens.
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4. Anthocoris vitlalm Fieb.

Plaat 5, fig. 5.

Fieber in Weitenweher' s Beiträge p. 108, t. 2, fig. 6. —
Idem, Eiirop. Hemipteren p. 136. —Herr. Sch. Wanz. Ins.

IX, p. 230 (bicuspis).

Lengte 2,5 mm. —Zwart, niet zeer glanzig, met microscopi-

sche haartjes bezet. Oogen roodbruin. Sprieten niet langer dan

de helft van het ligchaam, donkerbruin met lichte haartjes

bezet, het 2^ lid 2| maal langer dan het eerste, het 3* iets

langer dan de helft van het voorgaande, het 4' iets korter

dan 3. Het halsje van den prothorax zeer kort; dwarsgroef vrij

sterk naar vloren staande, het veld daarachter dwars gerimpeld.

Schildje met eene dwarsgroef in het midden; het voorste ge-

deelte bol, het achterste plat. Dekschilden gelijkvormig kastan-

jebruin, alleen wat donkerder aan de spits van den cuneus,

zeer duidelijk gestippeld en daardoor bijna chagrijnachtig. Mem-

braan rookkleurig met een wit vlekje onder de spits der wigge

en vier witte langsaderen. De lichtbruine zuiger reikt tot aan

de inplanting der middenpooten. De buik is pekbruin en de

anus rood. De pooten zijn geelachtig roodbruin, met de basis

der dijen en de laatste tarsen donkerder.

Van deze soort ving de heer Six een mannelijk voorwerp te

Driebergen.

Met de determinatie van dit voorwerp ben ik niet te vrede.

Het past al zeer weinig op de beschrijving van Tetraphlebs

vittatus bij Fieber, iets beter doch ook niet volkomen op de

korte beschrijving van Anth. biciispis bij Herrich-Schäffer
; doch

eensdeels zegt Fieber zelf, dat Vittatus en Bicuspis eene soort

zijn, ten andere gelijkt het Utrechtsche voorwerp volkomen op

eene wants, die ik onder den naam van Bicuspis H. Sch. van

den heer Anton Dohrn gekregen heb, ten tijde toen hij nog

in drukke correspondentie was met Fieber. Vooral de 4 wit

omzoomde aderen in de membraan hebben wij doen besluiten

het dier onder den naam Vittatus te beschreven.

7
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NB. Anthocoris pratensis F., die hoogstwaarschijnlijk hiel-

te lande wel voorkomt , is voor zoo ver mij bekend is , nog

niet gevonden ; de soort leeft bij mieren-colonien op den rate-

laar , Populus dilatata.

Gen. 3. Piezostethus Fieb.

Bij dit en de nu volgende geslachten is de voorrand van

het borststuk niet schijnbaar in een halsje verlengd, met an-

dere woorden, niet uitgerekt. Het geheele ligchaam vormt een

korter ovaal ; de kop is bol op den schedel en eenigzius naar

voren nedergebogen ; de oogen puilen niet uit ; de snuit strekt

zich een eind voorbij de voorste heupen uit. De sprieten hebben

de lengte van het halve ligchaam; hunne beide eerste leden

zijn matig gezet en naakt, de beide volgenden slank en met

afstaande haren bezet ; lid 1 is zeer kort, 2 bijna viermaal zoo

lang, 3 en 4 elk afzonderlijk bijna gelijk in lengte aan 3.

Het borststuk heeft stompe voorhoeken, rondgebogen zijkanten,

vrij scherpe achterhoeken en is bol aan de voorhelft, plat en

met rimpels gegroefd op de achterhelft. Dekschilden en vleugels

zijn kort en steken slechts een weinig voorbij den anus uit.

De buik is gekield. De pooten hebben dikke dijen en de spits

der voorpooten is verbreed.

Piezost. galactinus Fieb.

Plaat 5, fig. 6.

Fieber, in Weifenw. Beiträge, p. 107, 7. —Herr. Schaff.

Wanz. Ins. IX, flg. 971 (Ä". albipennis , het onderschrift heeft

ten onregte X. ater). Fieber, Eiirop. Hemipt. pag. 139.

Lengte 2,5 mm. —Glanzig zwart; kop en thorax met

enkele opstaande haartjes bezet. Sprieten zwart. Zuiger bruin-

grauw, aan de basis donkerder. Dekschilden licht ledergeel

zonder teekening, alleen zijn de buiten- en achterrand van den

cuneus bruin-zwart omzoomd; de membraan en de vleugels

zijn zuiver doorsch^nend wit en iriserend. Aan de behaarde
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pooten zijn de heupen en dijen pekbruin, de scheenen en tarsen

bruinachtig geel. De legboor der wijfjes steekt wat uit en is

lichtbruin.

Van dit insect ving ik twee exemplaren in Augustus bij

Leyden en de heer Six een bij Eijzenburg in Junij.

Gen. 4. Triphleps Fieb.

Als het voorgaande vertoont ook dit geslacht geen halsje

tusschen kop en prothorax, of om juister te spreken, is hier de

voorrand van het borststuk niet tot een halsje verengd en uit-

gerekt. Het groote verschil tusschen dit geslacht en het vorige

is daarin gelegen dat hier de pooten niet zijn verdikt, gelijk

daar. De sprieten der mannetjes zijn hier bovendien zaraenge-

steld uit zeer breede en gedrongen leedjes, 't geenhij Piezostelhus

het geval niet schijnt te zijn.

Triphl. minutm L.

Plaat 5, fig. 7.

Linn. Faun. Sitec. 941. —Fallen, Cim. Suec. p. 73, 22. —
Idem, Hem. Suec. p. 68 (Anth. Fruticum). —Hahn, Wanz.

Ins. I, p. 110, fig. 59. — Zett. Ins. Lapp. p. 266, n». 9. —
Flor, Rh. Livi. I. p. 266, 9. —Fieb. Eur. Hem. p. 141.

Lengte ten hoogste 2 mm. —De vorm is een ovaal, waar-

aan de kop is vastgehecht, de kleur bruinachtig zwart. De

kop heeft breede uitpuilende roodbruine oogen en een niet

zeer lang uitsteeksel; de sprieten zijn veel korter dan het halve

ligchaam, bij het wijfje vrij slank, geelachtig bruin, behalve

het 1^ lid en de basis van het laatste , die donker zijn ; bij

het mannetje korter en dikker met de beide eerste leedjes

geel, het derde donkerbruin, het laatste roodbruin. De zuiger

is roodbruin en reikt slechts tot de voorste heupen. Het borst-

stuk is zeer kort, halvemaanvormig, aan den achterrand zeer

breed, en diep iugebogen; een dwarsgroef verdeelt het in twee

ongelijke deelen, waarvan het voorste dwars gerimpeld en het
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achterste gestippeld is. Het schildje heeft voor een verheven

lijstje en is vervolgens diep ingedeukt. De dekschilden zijn bij

het $ driemaal zoo lang als het schildje, zeer duidelijk, bijna

ruw met bolle puntjes bezet, vuil olijf kleurig bruingeel of

bruin, met donkerder cuneus en vuil-witte membraan; bij den

<? zijn zij korter en zeer licht geel. De pooten zijn nootkleurig

geel met bruine dijen.

In kleur van sprieten, dekschilden en membraan verschillen

de individuen dezer soort nog al sterk ; Fieber geeft 5 kleur-

verscheidenheden op.

De soort werd binnen Nederland gevangen bij Bennebroek

in Aug. (v. V.) bij Driebergen in Sept. i,Six), bij Utrecht in

April en Mei (van Hasselt en Six), bij Arnhem in April

(v. M. de Rooij), bij Helpmau in Groningen (de Gavere).

Van den heer Six ontving ik uit Driebergen een mannetje

dat zeer donker gekleurd is, bijzonder dikke zwarte sprieten

heeft, waarvan het eindlid rood is, zwarte of ten minste

donkere pooten bezit en op de achterhelft van den thorax

dwarsrimpeltjes heeft en niet zoo chagrijnachtig is als anderen.

Ik zou wel geneigd zijn dit voorwerp tot Triphlehs niger Wlf.

(Obscurus Hahn 59) te brengen, maar het is niet zuiver ge-

noeg om er eene beschrijving van te maken.

Gen. 5. Lyctocoris Hahn,

Ligchaam ovaal, vrij plat aan de bovenzijde, voorbij de

lijn van den cuneus nedergebogen. Kop in den vorm van

een' afgeknotten kegel met sterk uitpuilende oogen. Sprieten

korter dan de helft van het lijf met de twee laatste leden zeer

fijn, met afstaande haartjes bezet. Zuiger reikende tot aan de

voorste heupen, de 2 eerste lecdjes gelijk van lengte, het

3* korter, het 4* nog korter. De prothorax van voren toegerond,

van achteren ingebogen en aldaar zoo breed als het dubbel

der lengte. Schildje breed driehoekig. Dekschilden met de

membraan tweemaal zoo lang als breed, op de helft dwars ge-

plooid en naar beneden gebogen; de cuneus bijna zoo groot van
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oppervlakte als het coriura. De pooten vry lang en de dijen

dik; dat de voorste dijen zooveel dikker zouden zijn dan de

achtersten, gelijk Fieber wil, kan ik niet toegeven.

Lyctoccris domestica Schill,

Plaat 5, fig 8.

Schill, in Isis 1834, p. 738. —Hahn, Wanz. Ins. III, p. 20.

PI. 79, fig. 243. —Flor, lihrjnch. Livi. I, p. 665. —Fieb.

Eur. Hemipt. 139, —Herr, Seh, Nomenclalor p. 60 {Anth,

bicuspis).

Lengte 4—4,5 mm. —Roodbruin, ongelijk van tint, micro-

scopisch behaard. Kop glad en glanzig, aan de spits bepaalde-

lijk rood. Eerste lid der sprieten een weinig voorbij den kop

uitstekende, bruinachtig geel, het tweede dubbel zoo lang,

zeer fijn aan de basis en gaandeweg dikker wordende, bruin;

3 en 4 slank, behaard, bruinachtig geel. Zuiger licht bruingeel.

Prothorax weinig gewelfd, flaauw dwars gestreept, nootbruin

met rooden achterrand. Schildje voor bol en weinig gestippeld,

achter ingedeukt en met fijne dwarskrasjes , donkerbruin of

zwart. Dekschilden vuil nootgeel, soms met donkerder tint tegen

het eind van den clavus en der costa en steeds met bruinen

cuneus; membraan doorschijnend wit met een bruin tintje.

Pooten bruinachtig geel, de scheenen aan de binnenzijde met

zwarte haartjes.

Volgens Fieber varieert deze soort sterk in kleur; een mijner

voorwerpen is zeer donker en heeft het geheele borststuk met

den achterrand zwart.

Mij zijn zes inlandsche voorwerpen bekend, een in Septem-

ber te Groningen gevangen door Dr. de Gavere , een door den

heer Snellen te Rotterdam binnen 's huis gevangen, een door

mij den 6"^"" Junij bij Staalduin verzameld, de drie overigen

door Dr. Piaget aan het huis Ter Heide en bij Wassenaar in

October. De heer G. A. Six meldt mij dat ook hij een voor-

werp dezer soort in ons land gevangen heeft.
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Gen. 6. Migrophysa Westw.

Zeer kleine dieren, welke bij of in mierennesten en onder

mos leven; naar voren zijn zij puntig toegespitst, van achteren

breed en afgerond.- De kop is driehoekig en naar voren in eene

stompe spits verlengd; de zamengestelde oogen zijn bol en

tamelijk uitpuilend; op zijde van elk van hen ziet men een

microscopisch klein putje, waarin echter geen ocel te ontdekken

is. De zuiger is of kort en dik , of iets langer en slanker
,

doch steeds van 4 leedjes, waarvan het eerste zeer klein is;

steeds hangt hij los, dat is aan de basis niet naar de keel ge-

bogen. De sprieten zijn zoo lang als de helft van het ligchaam
,

slank, kort behaard, en bestaan uit 4 leedjes; het 1" is kort

en vrij dik, de overigen zijn langer, van gelijke lengte en

dikte. Het borststuk is kort en breed, door eene dwarssleuf

in twee deelen verdeeld. Het schildje is driehoekig. De pooten

zijn slank, hunne tarsen hebben niet meer dan 2 leedjes. De

dekschilden (bij het mannetje gelijk aan die der overige Antho-

coriden) zijn bij het wijfje of breed en kort, aan den achter-

rand als afgesneden en niet meer dan de helft van het achter-

lijf bedekkende, of wel zij zijn bolrond, lederachtig, geheel

van één gehalte, zonder cuneus of membraan en gelijk aan die

van Coleoptera, of wel zij ontbreken geheel. Dit verschil, en

dat in de rigting van den zuiger, die bij eene soort krom ge-

bogen, bij eene andere eenmaal hoekig gebogen en verder regt

is, heeft aanleiding gegeven tot het vormen van nieuwe genera,

als Myrmedobia Bärenspr. , Idiotropus Fieb. en Zygonotus Fieb.
,

die wij niet zullen aannemen, omdat ons tot heden slechts twee

soorten van Microphysa en wel eene daarvan alleen in het

vrouwelijk geslacht bekend zijn geworden. Tot narigt moge

echter dienen dat onze eerste soort volgens Bärensprung en

Fieber tot Mynnedobia behoort, de andere volgens Fieber tot

Zygonotus en dat het geslacht Microphysa bij laatstgenoemden

schrijver geheel wegvalt.
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1. Microphysa coleoptrata Fall,

Plaat 5, fig, 9.

Fallen, Moìi. dm. Snee, p. 31, n". 7. —Märkel in Germar's

Zeitschr., V. p. 262. —Germar, Faun. Ins. Eur, 24:, tab. 19.

—

Von Bärensprung, in Beri entom. Zeitschr., I, p, 163.

Lengte 1,5 mm. —Gedrongen, peervormig, op den rug bol

en aldaar geheel met korte geelachtige haartjes bekleed. Het

geheele ligchaam, behalve de dekschilden, helder rood. De

oogen zwart. De sprieten aan de basis licht gekleurd, aan de

spitshelft grauw. De zuiger is aan de inplanting rood , verder

bruingeel. De pooten zijn geel. De dekschilden, die zeer

bol zijn en het geheele abdomen omvatten, zijn of bruinachtig

of paarsachtig zwart
; somwijlen is de naad en de buitenrand

roodachtig gekleurd, somwijlen echter is de naad niet alleen in

kleur niet verschillend, maar ook zelfs niet wel te zien en

schijnen de dekschilden aaneengegroeid. Of er vleugels zijn is

mij onbekend; ik vermoed dat zij ontbreken.

Naar de bestaande beschrijvingen te oordeelen, vertoonen

uitlandsche "voorwerpen minder rood, dan de onzen en is daar

bepaaldelijk de buik bruin.

De heer Six vond achtervolgens drie of meer voorwerpen op

zandgrond te Driebergen. In Denemarken, Saksen en Pruissen

werd de soort bij mierennesten waargenomen, meer bepaalde-

lijk nesten van Formica rufa.

2. Microph. pselaphoides West.

Plaat 5, fig, 10, 10» en 11.

Westwood, Ann. Soc. ent. de Fr. III, p. 642, tab. 6, fig. 3.

—Burm. Handbuch II, 287. —Herr. Seh. Wanz. Ins. IX,

p. 186. fig. 970 (î), p. 219 en 228, fig. 974 (<?). —Flor,

Rhynch Livi. I, p. 661.

Van deze soort bestaan eenige inlandsche vrouwelijke in-

dividuen in de verzamelingen. De heer Six zeide mij dat hij
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eens in Junij bij Utrecht een exemplaar gevangen heeft van

Anlhocoris truncalulus (H. Sch. 974), welk wantsje gehouden

wordt voor het mannetje van de onderhavige soort. Ik heb dit

voorwerp bij hem gezien, doch vond het te zeer vergaan voor

eene beschrijving; het scheen mij toe geheel met Herr.-Schaeffer's

afbeelding overeen te komen. Volgens Flor is dit mannetje

slank, smal, zwart of donkerbruin, met den zuiger en de

pooten van de knieën af bruinachtig geel, met grauwe dek-

schilden die een rooden cuneus en een berookte membraan

hebben; ook bezit volgens hem het mannetje bijoogen. Of de

copula bij deze soort ooit is waargenomen, bleef mij onbekend

en ik weet niet op wiens verzekering dit mannetje aan dit

wijfje gehuwd is.

Van de wijfjes ken ik drie vormen, of beter gezegd, twee

vormen en eenen daarvan in 2 kleurverscheidenheden. De cene

vorm heeft dekschilden, doch verkort en slechts tot aan de

helft van het achterlijf reikend, de andere mist dekschilden en

vleugels. De beschrijving van den eersten is als volgt: kop

vuilrood met zwarte spits en zwarte oogen. Leden der sprieten

overal van gelijke dikte, het 1* zwart, het 2* rood, de beide

overigen bruinrood. De zuiger veel langer dan bij de vorige

soort, zwart. De thorax of bloedrood of bruinachtig paars met

rooden voorrand, breed en in het midden diep gegroefd. Het

schildje klein, rood of paars. De dekschilden of wijnkleurig

paars en aan den achterrand scheef afgesneden, of geheel vlie-

zig en bijna doorschijnend wit en dan aan den achterrand min

of meer afgerond. Vleugels schijnen te ontbreken. Het achter-

lijf breeder dan lang en vrij plat, van kleur bloedrood of dof

zwart. De pooten licht bruinachtig geel met roode of wel met

donkerbruine dijen, aan welke echter de knieën lichtgekleurd

zijn. Het roodgekleurde dezer beide wijQes is dat, hetgeen in

m^ne eerste lijst en in die geschreven met de beeren de Graaf

en Six onder den naam van Sanguinea voorkomt (Zie fig. 10).

De tweede vorm is vleugelloos. Het diertje is zeer glanzig,

licht oranje van kleur met een zwart achterlijf. De kop is

voorbij de oogen eenigermate tot een halsje uitgerekt en
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smaller dan bij de voorgaanden. Zuiger, sprieten en pooten

zijn van dezelfde gedaante en kleur, maar de thorax is lang

en smal, eenigzins bultig op den prothorax voor de dwarsnaad

en op het schildje, aan welks zijden men twee zeer kleine

driehoekige vliesjes ziet, die de plaats der dekschilden be-

kleeden. Het achterlijf is dwars-ovaal en dus veel breeder dan

lang, bol kussenvormig en schijnt uit vijf ringen te bestaan;

aan de inplanting is het ietwat rossig (zie fig. 11).

Dit voorwerp werd door mij in Julij aan de Vuursche aan-

getroffen; gevleugelden van den eersten vorm vond de heer

Six by Utrecht op mierennesten. Het individu, dat ik vroeger

als nieuwe species beschouwde en Sanguinea noemde, vond ik

voor meer dan 25 jaren in mijn' tuin te Leyden op een ver-

dord zaadhuis van eene sierplant.

Gen. 7. Acanthi a F.

Dit geslacht verschilt voorzeker veel in uitwendigen vorm

van de ware Anthocoriden , maar de breede Microphysen vormen

een geleidelijken overgang. Ook hier ontbreken de ocellen,

even als bij de laatstgenoemden (ï), zoodat het meest ken-

merkende verschil in den uitgesneden voorrand van het borst-

stuk bestaat.

Het ligchaam is ovaal en vrij plat, op de bovenzijde zeer

fijn behaard. De kop veel breeder dan lang, met een vierkant

uitsteeksel tusschen de sprieten, is tot bijna tegen de oogen

in het borststuk ingeduwd. Dezen zijn wel uitpuilend, doch

niet groot. De sprieten zijn niet langer dan i van het lig-

chaam en slank; hun 1^ lid is kort en gezet, het 2" cylinder-

vormig, driemaal zoo lang als het voorgaande, aan de binnen-

zijde behaard; het 3^ zeer slank, in lengte gelijk aan 3, en 4

even slank, doch korter. De zuiger is zeer kort, reikt maar

even tot de voorste heupen en bestaat uit drie leedjes, waar-

van het laatste kort en priemvormig is. Het borststuk is van

voren diep ingesneden om den kop te ontvangen, aan de zijden

sterk gerond en aldaar met borstelharen bezet, aan den
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achterrand regt; het is wel driemaal zoo breed als lang. Het

schildje is driehoekig, kort, dubbel zoo breed als lang. Dek-

schilden in den vorm van korte , breede platen of lappen. Me-

tathorax van boven duidelijk zigtbaar en schijnende de eerste

ring van het achterlijf te zijn. Abdomen veel breeder dan het

borststuk, uit zeven ringen bestaande waarvan de beide laatsten

sterk behaard zijn. Pooten vrij lang en stevig. De voorste

heupen raken elkander aan, doch die der beide andere paren

zijn door platte borstplaten van elkander afgescheiden. De dijen

zijn zijdelings eenigzings zamengedrukt ; de tarsen bestaan uit

drie leedjes.

Acanthia leclularia L.

Plaat 5, fig. 12.

Linn. Syst. nat. V, p. 477, 1.— Fabr. S. Rhyng. 112, 1.—

Burmeister, Handb. II, p. 253. —Curtis, Brit. Ent. XII,

tab. 569. —Hahn, Wanz. Ins. Ill, p. 17, f. 242. —Schellenb.

Cim. Helv. 21, tab. 6, f. 1. —Wolff, Icon. Cim. 127, tab. 13,

f. 121. —Flor, Rh. Livi. I, p. 673.

Lengte 4—6 mm. —Bruinrood met gele 2 laatste leden

der sprieten, scheenen en tarsen. Alle haartjes op het lijf rood

of geel. De kop zwak gestippeld, bet borststuk iets sterker,

de dekschilden zeer ruw, het achterlijf weder fijner en digter.

In vele huizen aan te treffen en hier en daar gemeen. In

een hollen omgewaaiden lindeboom in de Maliebaan te Utrecht

werden zij eens bij honderden aangetroffen ; deze leefden er waar-

schijnlijk van drekstoffen of van de jongen der vledermuizen.

De heer J. Wttewaall zond mij eens eene doos vol weegluizen

uit een' duiventoren, die er duizenden beherbergde. Deze waren

iets kleiner en breeder dan die uit de bedsteden, doch overigens

vond ik er geen verschil tusschen. Zij zouden tot de soort

Columbaria Jenyns moeten behooren, wier soortskenmerken nog

aan niemand duidelijk zijn geworden. Gevleugelde individuen

zgn, voor zoover mij bekend is, in ons vaderland nog niet

aangetroffen.
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ZEVENDEFAMILIE. —SCHORSWANTSEN.

CORTICICOLAE.

De wantsen dezer zevende familie zijn kleine, zeer platte

dieren, welke de volgende kenmerken vertoonen. De kop is

plat , tusschen de sprieten in een uitsteeksel verlengd , dat in

lengte het eerste lid der sprieten overtreft, en aan beide zijden

voor de oogen met een doorntje gewapend. De sprieten hebben

vier leedjes en zijn veel korter dan het halve ligchaam. De
oogen zijn middelmatig en de bijoogjes ontbreken. De zuiger

bestaat uit drie leedjes, is kort en in de rust liggende in een

gleuf aan de onderzijde van den kop. Borststuk veel breeder

dan lang, met de zijden rond gebogen. Het schildje groot en

breed
, driehoekig of aan de spits toegerond. Dekschilden bij een

geslacht korter dan het achterlijf en bestaande uit corium,

clavus, en membraan, in het andere geslacht zoo lang als het

achterlijf en bijna geheel vliezig zonder duidelijke afdeeling.

Achterlijf plat en breed, uit 6 segmenten bestaande in beide

sexen. Pooten kort en tamelijk slank; tarsen van twee leedjes,

waarvan het laatste het langste is.

In deze familie treffen wij slechts 2 inlandsche geslachten

met 3 soorten aan. De punten van verschil tusschen de genera

zijn menigvuldig; het zij voor het spoedig onderkennen voldoende

hier op te merken dat bij Aradus het tweede lid der sprieten

langer is dan elk der overigen afzonderlijk en bij Aneurus het

vierde alleen zoo lang als de drie anderen.

Genus 1. Aradus F.

Het ligchaam langwerpig ovaal en plat, de opperhuid schier

overal ruw. De kop vrij kort, doch met een lang uitsteeksel

tusschen de sprieten, breed tusschen de oogen, voor welke
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twee spitse doorntjes staan. De oogeu road, niet groot, maar

sturk Daar de zijden uitpuilende. De sprieten zijn weinig langer

dan de kop met de oogen breed is; zij bestaan uit vier leedjes,

wier inplan tingssteel uiterst fijn , en wier tweede lid het langst

is; de spiis van liet 4' of laatste lid is kegelvormig, schijnbaar

in het overige gedeelte van dat lid ingestoken en met zilver-

witte haartjes bekleed. De zuiger is middelmatig van dikte

en reikt bij de eene soort tot aan de middenheupen, bij de

andere daarover heen; onder den kop is hij in eene gleuf in-

gesloten, welke zich van daar over de borst uitstrekt en op het

abdomen nog als fijne lijn zigtbaar is. Het borststuk veel

breeder dan lang, met de voorhoeken schuin vooruitstekend en

de zijranden liervormig toegerond; over den rug loopen vier

verhevene langslijnen, waarvan de buitensten korter zijn dan

de binnensten. Schildje gelijkzijdig driehoekig met opgeheven

zijranden en spits. Dekschilden iets korter dan het achterlijf,

welks zijden zij onbedekt laten, behalve aan de basis waar zij

over de zijranden heen reiken; de cuneus ontbreekt, doch

clavus, corium en membraan zijn voorhanden, zelfs is de laatste

vrij groot. Zij heeft vier langsaderen, die door kleine dwars-

aderen tot eene soort van netwerk verbonden zijn. Er zijn

vleugels aanwezig, wanneer de dekschilden geheel uitgegroeid

zijn , 't geen echter niet bij alle voorwerpen het geval is.

Wanneer zij onvolkomen uitgegroeid zijn, ontbreken hun de

clavus en de membraan. De pooten zijn niet lang, maar ook

niet gezet; de voorheupen zijn alleen maar door den gleuf van

den zuiger van elkander gescheiden, doch de midden en

achterpooten staan zeer wijd van een. Het achterlijf is zeer

breed, bijna cirkelvormig, het zesde segment is aan het einde

door eene spleet ingekeept.

In vergelijking met Duitschland en vooral met de Russische

Oostzee-provincien bezitten wij zeer weinig soorten van dit

geslacht, van welke onevenredigheid naar mijne meening de

oorzaak moet gezocht worden daarin, dat de Aradi gewoonlijk

huizen onder de schors van doode of stervende boomen, die

men bij ous slechts zeer zelden iu de bosschen aantreft.
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Aradus depressus F.

Plaat 6, fig. 1.

Fabr. Sijst. Rh. 119, 10. —Fallen, Hemipt. 1, 138, 7. —
Schellenb. Das Gesl. p. 19, tab. 5, f. 2. —Wolff, Icon, Cimic,

p. 129. tab. 13, f. 123. —Amyot et Serv. Hémipt. 309. —
Herr.-Scli. Wanz. his. V, p. 93, fig. 542 (onnaauwkeurig). —
Flor, Rh. Livi. 1, p. 391.

Lengte 5—6 mm. —Roodbruin of zwart met een steenrood

achterlijf. De kop is tot aan de spits van het uitsteeksel zoo

lang, als hij met de oogen breed is, het uitsteeksel is tweemaal

zoo lang als het breed is; de doornen boven de inplanting der

sprieten zijn breed en reiken bijna tot hun eerste lid. De

antennen zijn donkerbruin, behalve de zilverachtige spits van

het 4* lid; het 1^ is klein, bijna vierkant, het 2* is wel drie-

maal zoo lang, aan de basis smaller dan aan de spits, die

eenigzins bol toegerond is , het 3^ is iets korter en iets breeder,

en uitgehold aan de spits; het 4^ is iets kleiner daii het derde.

De zuiger reikt slechts tot aan de heupen van het voorste

paar. Het borststuk is eerst geheel plat, daarna even voor de

helft gewelfd; zwart of bruin in het midden, met de zijden

voor de voorhelft wit , voor de achterhelft rood of bruinrood
}

de vier langskielen uit grauwe korrels bestaande; de zijden

van even voorbij de helft rondachtig ingekerfd. Het schildje

zwart, in de dwarste ge voord, met grauwe korrelige zijranden

en spits. De dekschilden steken eerst in ronde bogt met hun

àan den zoom gekartelden zij rand breed over het abdomen uit>

doch zijn vervolgens naar binnen gebogen en smaller dan ditè

Corium en clavus zijn wit, met bruine vlekken, nam. een

aan de inplanting, de buitenrand en het laatste eind der ade-

ren. De membraan is wit aan de basis en verder rookkleurig

met een wit aderen-netwerk. Het abdomen is rood met geel*

achtige vlekken, bruine randen en stippeltjes; het zesde seg-

ment draagt op den rand zijner lobben twee witte vlekken
,

elk ingesloten door twee bruinen. De pooten zijn vuilwit of
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zeer licht grauw , met bruinachtige knieën en bruinachtige bandjes

over het midden der dijen en scheenen.

De beeren Dr. van Hasselt en Six vonden deze soort in de

omstreken van Utrecht, laatstgenoemde in Mei; de heer Snellen

te Wolfheze in Aug. en bij den Haag in Mei. In Mei werd

zij ook door Mr. H. W. de Graaf te Wassenaar gevonden en

in onbekenden tijd onder denneschors bij Breda. Door mij

werd zij bij 's Gravenhage in Junij en bij Amersfoort mede in

Junij aangetroffen, voorts in April en Mei op de Gliphoeve

en in Augustus bij Leyden. Zij is dus waarschijnlijk door het

grootste gedeelte van ons land verspreid.

Aradus lepiopterus Germ.

Plaat 6, fig. 2.

Germar, Fauna Ins. Eur. 17, tab. 8. —Herr. Sch. Wanz.

Ins. Y, p. 91, tab. 175, fig. 539. —Flor, Rliynch. Livi. I,

p. 394. —Fieber, die Eur. Ilemipt, p. 111. —Panz. Fauna

Germ. 100, 20 (Cinnamomeus).

Lengte 5 mm. —Geelachtig, bruinachtig of rooskleurig

rood. De kop heeft geheel den vorm als die der vorige soort;

alleen is op het midden van het voorhoofd een glad wapen-

•çSchildvormig plaatje te zien tusschen twee scheve groefjes.

Sprieten zoo lang als de kop en gevormd als bij de vorige,

met dit verschil dat het 4^ lid 't geen bruin is, terwijl de

overigen rood zijn zoo lang is als het 3*. De zuiger die voor-

bij de helft donkerbruin wordt, reikt tot aan de heupen van

het laatste paar. De oogen zijn zwart. Het borststuk is niet

gewelfd aan zijn achterhelft; het voorste gedeelte is ietwat

wrattig en donkerder van kleur ; de langsribbeltjes zijn alleen

op de achterhelft te zien. Dekschilden somtijds slechts weinig

ontwikkeld ; zijn zij het wel , dan reiken zij tot het anaalsegment

en zijn (?) slechts weinig smaller dan het achterlijf, zij zijn

eenkleurig met het borststuk; de membraan is aan de basis

wit, verder grijs met wit omzoomde aderen. Het achterlijf is

op het midden van den rug rooder dan aan de zyden; aan
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de buik met ovale noodbruine vlekken op bruingeel getijgerd.

De pooten zijn roodbruin.

Van deze soort ving de beer Six een onvolgroeid voorwerp

in September onder dennescbors bij Driebergen en een derge-

lijk den V Junij te Beek bij Nijmegen. Met volgroeide dek-

scbilden vond de heer Snellen een voorwerp in het laatst van

Augustus bij Wolfheze, ik zelf een in Augustus op Sterkenburg

en een mede in Augustus in het park van Soestdijk. De heer

de Man ving eenige voorwerpen in Augustus en September bij

Middelburg, doch ik vind niet aangeteekend of zij uitgewassen

dekschilden hadden. Al deze voorwerpen schijnen wijQes te zijn.

Genus 2. Aneurus Curt.

Ligchaam langwerpig ovaal en bijzonder plat. Kop niet zeer

groot, vierkant met een vooruitstekend snuitvormig deel, dat

in de voorzijde als een wig ingeslagen schijnt. Oogen klein,

in den rand van het hoofd geplaatst; voor hen een scherp

doorntje. Sprieten bepaaldelijk langer dan de kop, hun eerste

lid dikker dan de overigen; het 2" iets kleiner dan het 1'', het

3* iets langer en het 4^ zoo lang als de beide vorigen te

zamen. De zuiger is zeer kort en wordt onder tegen de keel in

cene gleuf opgenomen. Het borststuk vrij breed, plat, zonder

verhevenheden of groeven, aan de zijden naar achteren een

weinig gebogen en verbreed. Het schildje is groot, breed, aan

den achterrand rond uitstaande. Dekschilden geheel vliezig be-

halve een klein lederachtig driehoekig grondststuk, korter dan

het achterlijf eu in de rust ook de zijden daarvan niet bedek-

kende; daaronder vleugeltjes die maar half zoo lang zijn. Het

achterlijf groot, uit zes breede ringen bestaande. Pooten kort

met eenigermate gezwollen dijen; tarsen kort en fijn.

Aneurus laevis F.

Plaat 6, fig, 3 en 3«.

Fabr., Syst. Rh. 119, 12. - Fallen, Ilemìpt. I, p. 140, 10. -^

Curtis, Brit Ent. II, pi. 86. —Burm., Handb. II, p. 253, 1. —
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Herr. Seh., Wanz. Ins. IX, p. 141. PI. 310, fig. 951. —Amyot

et Serv. Hémipt. p. 307. —Flor, Rhîjnch. Livi, p. 397. —

Lengte 4 mm. —Roodbruin. —Bruinachtig rood zijn het

uitsteeksel van den kop, de sprieten, de achterzoom van het

borststuk en de rugzijde van het abdomen. De dekschilden zijn

brnin aan het lederachtige grondstuk en van daar tot de spits

geelachtig, met dien verstande dat het geel naar de spits toe

afneemt. Pooten van de kleur van het ligchaam zonder bandjes,

zeer fijn korrelig.

Van deze zeldzame soort ving ik in Junij een mannelijk

exemplaar op het landgoed de Beele bij Voorst.

ACHTSTE FAMILIE. —NETWANTSEN.

TiNGIDIDEA.

Tot deze familie behooren niet dan kleine dieren, gemak-

kelijk daaraan herkenbaar dat hunne bovenvleugels glasachtig

zijn en bezet met een op kant- of netwerk gelijkend aderbeloop.

Een Hollandsche naam is, voor zoo verre mij bekend is, voor

deze familie niet algemeen aangenomen en men heeft te kiezen

tusschen nelwantsen, netwerkwantsen en hantwantsen, doch daar

de beide laatste benamingen eenigzins dubbelzinnig zijn, heb

ik de eerste verkozen.

Het ligchaam is gewoonlijk ovaal van omtrek, somwijlen

echter bijna cirkelvormig, of ook wel langgerekt met tamelijk

evenwijdige zijden. De kop is eer klein dan groot en op den

schedel veelal met stekeltjes bezet. De oogen zijn klein, meest

bolrond; bijoogjes ontbreken. De sprieten staan aan de zijden

van den kop voor de oogen , of op het voorhoofd tusschen de

oogen , en zgn in den regel veel korter dan het ligchaam ; zg
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bestaan uit 4 leedjes, waarvan het 3^ steeds het langste en

en het laatste gewoonlijk spoelvormig is. De zuiger schijnt uit

vier leedjes te bestaan, doch is volgens de onderzoekingen

van Flor werkelijk uit vijf leedjes zamengesteld , daar bij het

levende dier tusschen het 2* en 3^ lid nog een klein leed) e

zigtbaar is; hij strekt zich nimmer verder uit dan tot de basis

van het abdomen en is aan de onderzijde van den kop inge-

sloten tusschen twee uit netwerk bestaande regt op staande

vrij hooge plaatjes, welke bij de nieuwere schrijvers over

Hemiptera den naam van Bucculae ontvangen hebben. De pro-

thorax is gewoonlijk niet zeer bol verheven, heeft aan den

voorrand dikwijls een' doorzigtigen met netwerk bedekten

blaasvormigen kap, en drie verheven rigchels daarachter, die

in de lengte doorloopen; hij is aan het achtergedeelte in een

langen stekel met netwerk verlengt, die het schildje en tevens

den clavus der dekschilden verbergt; zijne zijranden zijn dik-

wijls bladvormig in netwerk verbreed. De voorvleugels of dek-

schilden, aan welke de membraan dikwijls ontbreekt, zijn

vliezig en door de aderen tot een, nu eens fijn, dan weder

grof netwerk vervormd en hebben slechts een' zeer rudimen-

tairen of zelfs in het geheel geen clavus. Fieber, die aan deze

dekschilden een bijzonderen naam (Sagenae) toekent, onder-

scheidt vier velden in hunne oppervlakte, het randveld, het

zijdeveld, het middenveld en het eindveld; dit laatste is kenne-

lijk de membraan, doch die nu aan de binnenzijde, dan weder

ook aan de buitenzijde den vleugel omgeeft en alsdan een is

met het randveld. De voorwerpen bij wie de vleugels ontbre-

ken, hebben tevens slecht ontwikkelde dekschilden, welke niet

meer den waren typus der Hemipter-voorvleugels terug geven,

tenzij zeer gewijzigd; de vier velden, die Fieber onderscheidt,

zyn in de meeste gevallen bovendien niet door randen of

grootere aderen van elkander afgescheiden, zoodat het zoo

goed als ondoenbaar wordt daarmede een waar denkbeeld van

een Tingidide-dekschild te geven. De vleugels zijn nu eens

wel ontwikkeld, doch zeer klein, dan weder in het geheel

niet aanwezig; daarnaar schijnt zich de gedaante der dek-

8
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schilden te wijzigen (zie daarover Flor, 1. e. p. 319 en vooral

de noot op pag. 329). De pooten zijn vrg dun en matig lang;

hunne tarsen bestaan slechts uit twee leedjes, waarvan het

laatste twee klaauwtjes en daartusschen twee zeer kleine

zuiglapjes draagt. Het abdomen vertoont niets bijzonders.

Netwantsen treft men op verschillende planten aan, welker

sappen haar tot voedsel verstrekken. Hare levenswijze en ge-

daantewisseling is nog zeer weinig onderzocht; de laatste

schijnt mij toe zeer merkwaardig te moeten zijn, te oordeelen

naar de zonderlinge gedaanten van een paar insecten, die ik

voor poppen van netwantsen meen te moeten houden en die

ik op de derde bij dit opstel behoorende plaat afgebeeld heb.

Verdeeling der geslachten.

De geslachten Agramma en Tinyis, ofschoon hoogst waar-

schijnlijk wel in Nederland voorkomende, zijn nog niet als

inlandsch bekend geworden. Het geslacht Orthosleira Fieb.

opgenomen in de „ Tweede Naamlijst van lulandsche Hemi-

ptera, blz. 188" wordt hier weder met Monanlhia vereenigd,

omdat het voorname punt van onderscheid gebleken is te zijn

een gebrek aan ontwikkeling (zie de boven aangehaalde noot

van Flor).

1 (6). Het middenveld der dekschilden vlak en door een

hoogen rigchel van het zijdeveld afgescheiden; netwerk

der dekschilden fijn.

2 (3). Het middenveld loopt met eene bogt door het geheele

dekschild tot aan de spits; het borststuk is aan den

voorrand uitgesneden.

Gen. 3. Campylostira Fieb.

3 (2). Het middenveld is door een of twee hoogere aderen

van het randveld aan de spits afgescheiden. Voorrand

van het borststuk blaas- of kapvormig.

4 (5). Sprieten kort en dik, aan de beide laatste leden

sterk met borstelachtige haren bezet; het 3^ lid niet

dunner dan de overigen.

Gen. 1. DiGTYONOTA Curt,
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5 (4). Sprieten slank, nagenoeg onbehaard, tenzij aan het

laatste lid; het S" dunner dan de overigen.

Gen. 2. Monanthia St. Farg.

6 (1). Het middenveld met het zijdeveld dakvormig en blazig

verheven; netwerk der dekschilden zeer grof.

Gen. 4. Derephysia Spin.

Gen. 1. DicTYONOTA Curt.

Ligchaam langwerpig ovaal en tamelijk plat. Kop stomp

driehoekig met 2 fijne stekeltjes op het voorhoofd voor de

de oogen, die vrij klein en rond zijn. Sprieten korter dan

kop en thorax lang zijn, van 4 leedjes, allen even dik;

lid 1 cylindrisch en iets langer dan 2, 't welk napvormig is;

deze beiden onbehaard ; 3 driemaal zoolang als de twee

eersten te zamen, rolrond en even als 4, dat de helft kleiner is

en spoelvormig, borstelachtig met haren bezet. Op zijde aan

de basis der sprieten een doorntje. Zuiger reikend tot tusschen

het derde heupenpaar. Borststuk met een' kleine blaasvormige

kap boven den nek, met de beide zijranden bladvormig in

netwerk verbreed en met drie langsrigchels over het midden

van den rug. Vleugels aanwezig; dekschilden over elkander

slaand, met een aan het einde afgesloten, scheef lancetvormig

middenveld en vrij groote netwerk-cellen aan den rand. Pooten

vrij lang en slank.

Diclyon. crassicornis Fall.

Plaat 6, fig. 4 en 4«.

Curtis, Brit. Ent. IV, p. 154. —Fallen, Hemipt. I, p. 147,

10. —Herr. Schaeff. W. Ins. IV, p. 74, tab. 129, B. —
Zett. Ins. Lapp., p. 269, n°. 5. — Flor, Rhijnch. Livi. I,

p. 358. —Fieber, Ent. monogr., p. 92, tab. 7, f. 42—47.

Lengte 3 mm. —Zwart met het abdomen roodbruin en

alle netwerk lichtgrau w met bruine aderen. Na de algemeene

beschrijving der gedaante zoo even gegeven , zal het niet



102 DE INLANDSCHE HEMIPTERES.

noodig zijn daarover lang uit te weiden; alleen nog maar dit.

De drie langsrigchels op den rug zijn vrij boog en staan lood-

regt op het vlak; de beide zijdelingscben zijn een weinig

gekromd en hebben 7 of 8 vierkante celletjes; de middelste,

die over de halskap doorloopt, heeft er 10. De zij randen van

het borststuk steken naar voren met afgeronde hoeken uit,

hebben 3 rijen van mazen en zijn een weinig naar boven op-

gewipt. Op de dekschilden zijn de rigchels om het middenveld

mede vrij hoog, zoodat dit komvormig is uitgediept; het heeft

4 langsrijen van mazen , zeer onregelmatig ;
het zijdeveld zakt

schuin naar het randveld toe en er bestaat geen rigchel tusschen

deze beiden ; het laatste heeft voor en achter twee rijen

celletjes, in het midden slechts eene. Aan de pooten zijn de

heupen vuilgeel, de dijen en tarsen vrij donker bruin en de

scheenen lichtbruin of vuilgeel.

De heer Six vond deze soort meermalen tusschen gras bij

Utrecht en Driebergen. Zijne voorwerpen werden door ons

eerst gedetermineerd als Erythrophlhalma Germ., daarna als

Püicornis H. Sch. , nu eindelijk na kennisneming van de geheele

literatuur over het genus ontwijfelbaar als Crassicornis Fall. Bg

de afbeelding van Herrich Schaeffer is geene beschrijving ge-

geven en de afbeelding zelve is veel te slecht om er een insect

naar te bestemmen; ja, zelfs komt het mij twijfelachtig voor

of er wel eene soort D. pilicornis in werkelijkheid bestaat.

Gen. 2. Monanthia St Farg. et Serv.

Ik voeg in dit geslacht de Orthostiren en Monanthien bijeen,

om hiervoren reeds opgegeven beweegreden. Dien ten gevolge

moet de algemeene beschrijving van het genus aldus luiden:

De kop is breed, min of meer vierhoekig en op het voor-

hoofd met doorntjes ge\^apend. De oogen zijn middelmatig,

bij eene enkele soort zeer groot, steeds bolrond. De sprieten

zijn iets korter dan de helft van het ligchaam; de 2 eerste

leedjes zijn zeer kort, het derde veel langer, doch tevens veel

smaller, het 4^ weder dikker en spoel vormig, gewoonlijk behaard.
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Aan de iuplanting der sprieten is een kort, somtijds echter

zeer puntig stekeltje bemerkbaar. De zuiger ligt tusschen 2

hoog opstaande netplaten en reikt tot op de borst. Omtrent het

borststuk valt wegens de soortelijke verschillen niet veel meer

te zeggen dan 't geen reeds in de beschrijving der familie ge-

zegd is. De dekschilden zijn niet altijd geheel ontveikkeld,

maar reiken toch altijd over den anus heen; zijn zg niet ge-

heel ontwikkeld , dan hebben zij eene andere gedaante en ge-

lijken in omtrek op die der kevers; hun naad loopt dan regt

tot het einde door en zij slaan dus ook niet over elkander

heen. De vleugels ontbreken meer dan dat zij voorhanden

zijn. De pooten zijn slank, middelmatig van lengte.

Overzigt der soorten.

1 (12). De dekschilden slaan met de membraan over elkander

heen.

2 (3). Het ligchaam (met de membraan) is meer dan drie-

maal langer dan breed. De kleur bruin.

Sp. 4. Quadrimaculata Wolfif.

3 (2). Het ligchaam is 2 of 2| maal langer dan breed. De

kleur grijs of grauw.

4 (9). De dekschilden zijn met zwarte vlekjes versierd.

5 (8). De rug van den thorax is grijs.

6 (7). De beide eerste leden der sprieten zijn zwart.

Sp. 1. Cardui.

7 (6). De beide eerste leedjes der sprieten zijn rood.

Sp. 2. HumiU F.

8 (5). De rug van den thorax is zwart.

Sp. 3. Wolffii Fieb.

9 (4). De dekschilden zijn ongevlekt.

10 (11). De buitenrand van het middenveld der dekschilden is

weinig gebogen.

Sp. 5. Nigrina Fall.
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11 (10). De buitenrand van het middenveld is sterk S-vormig

gekromd.

Sp. 6. Parvula Fall.

12 (1). De dekscliilden slaan met de membraan niet over

elkander heen ; hun naad loopt regt door tot aan de

spits.

13 (14). Geheel zwarte sprieten.

Sp. 8. Cannata Panz. = pusilla H. Seh.

14 (13). Niet geheel zwarte sprieten.

15 (1Ô). Rosaehtig met twee driehoekige zwarte vlekken op

den rug.

Sp. 7. Cervina Germ.

16 (15). Grauw zonder driehoekige zwarte vlekken.

Sp. 9. Obscura H. Sch.

A. Soorten bij welke de dekschilden over elkander slaan.

1. Monanthia Cardui L.

Plaat 6, fig. 5.

Linnaeus, Syst. nat. V. p. 483, 21. —Fabr. S. Rhyn. 125.

3. —Burm. Handb. II. p. 260, —Fallen, Hemipt. I. p. 143.

2. —Panz. D. Fauna 3. n". 24. —Fieb. Ent. Mon. p. 61.

3. tab. 5. f. 1—8. —Flor, Rh. Livi. I. p. 345.

Lengte 3,5 mm. —Ovaal, vrij plat, zwart, op de boven-

zijde zeer licht grauw of grijs. Kop klein, wit met een drie-

hoekig grijs vlekje op den schedel en donkergrijze wangen.

Sprieten kort, slechts een vierde van de lengte des ligchaams;

de twee eerste leedjes zwart, het derde vrij dik, rood, het

vierde zwart, als een ovaal knopje aan het eind van het 3*

hangend, iets dikker en van de helft zijner lengte. Oogen

bolrond, zwart. Op den schedel twee witte nedergebogen en

vooruitstekende doorntjes en daarachter nog een onduidelijk

derde. De zuiger reikt tot over de middelheupen. Het borst-
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stuk op het verhoogde gedeelte groenachtig grauw, met drie

paralelle langsrigchels , die schier aan den voorrand beginnen

en waarvan de middelste over de kap (halsblaas) en tot aan

het eind van het schildbedekkend uitsteeksel loopt, terwijl de

zijdelingschen slechts even op dat uitsteeksel doorloopen; het

borststuk zelf is gekorreld, op vele plekken langs de randen

der rigchels zijn de korrels zwart, voornamelijk is dit het

geval aan het einde van den middenrigchel. De randen, die

een weinig opgewipt zijn, bestaan uit een netwerk van zeer

fijne mazen, waarvan die aan de uiterste zijranden zwart zijn.

De dekschilden hebben een bijna langwerpig ruitvormig, doch

aan de buitenzijde toegerond middenveld, eene zeer groote

membraan van zeer fijne mazen, een zeer smal verlengd zijde-

veld en een vrij breed, niet opstaand randveld. De plaatsing

der zwarte vlekjes zie men in de figuur na. De borst is zwart

met lichtgrijze randen der onderdeden, de buik ongevlekt

zwart, de pooten geelrood met bruine of zwarte dijen.

Deze dieren leven tusschen de schubben der distelkoppen

en onder de distelbladeren. De heer Six vond ze in tamelijk

grooten getale op die planten in de omstreken van Utrecht;

de heer de Graaf in Maart onder dorre bladeren te Wassenaar
;

de heer Ritsema bragt ze in het laatst van Mei van zijn uit-

stapje naar Texel mede en ik ving ze in Julij bij Middelburg

en Rotterdam.

2. Monanthia Humuli F.

Plaat 6, fig. 6,

Fabr. Syst. Rh. 126. 7. —Burm. Handb. II. p. 261. 5.

{M. convergens). —Herr. Seh. Wanz. Ins. IV. p. 15. PI. 114.

f. 361 {twijfelachtig). —Fieber, Etit. Mon. p. 84. tab. 7.

f. 17 en 18. —Flor, Rhynch. Livi. I. p. 355.

Lengte 3 of 3,5 mm. —Gelijkt wel op den vorigen, doch

is terstond te onderscheiden door den zwarten kop en de beide

roode eerste leedjes der sprieten. De kleur van thorax en

dekschilden is meer uit den bruingelen. De kop is geheel
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zwart, behalve de witte bucculae, waar tusschen de zuiger

ligt, en schier onbedoornd. De zuiger strekt zich tot tusschen

de middelheupen uit. De sprieten zijn langer en slanker dan

bij de vorige soort, rood behalve het bijna peervormige laatste

lid; het 3^ is zeer slank en 3 maal langer dan de beide eersten

te zamen. De randen van het halsschild zijn naar beneden

omgeslagen; de kap is klein, bruinachtig groengrauw met

witte streep op het midden, die het begin van den midden-

rigchel is, welke tot het eind van den processus doorloopt;

de zijderigchels ontspringen digt bij elkander, achter de kap,

en loopeu van daar beneden tot het begin van het uitsteeksel,

zoodanig dat de grond, dien zij insluiten, een' gothischen boog

vormt. De zijranden zijn overal even breed en als met glin-

sterende korreltjes bezet. De dekschilden hebben een breeder

zijdeveld, dan bij de vorige; zij loopen op | der lengte met

eene bogt aan den zijrand in en zijn van daar af een kantwerk

met vrij grove, vierhoekige of bijna ronde mazen. Behalve vier

zwarte vlekjes, twee op het midden van den buitenrand van

het middenveld en twee aan zijne spits, ziet men een aantal

zwarte aderen in het randveld, waarvan de binnenrigchel mede

grootendeels zwart is. De heupen zijn bruin, de pooten peen-

rood met het laatste lid der tarsen zwart.

Deze soort is door verschillende personen op verscheiden

plaatsen aangetrofifen , waarvan de lijst volgt. De schrijvers

beweeren dat zij op vergeet-mij-niet (Myosotis) leeft. —Bij

Utrecht in Mei, Six; bij Rotterdam, Snellen; in het Over-

maassche land, Piaget; bij Rijnsburg in Augustus en op de

Gliphoeve in Mei en Augustus aan eene slootkant , v. Vollenhoven.

Zonderling is het dat de heer Ritsema ze te Leyden in Maart

in nesten van zangvogels aantrof.

3. Monanlliia Wolffii, Fieb.

Plaat 6, fig. 7.

Fieber, Ent. Monogr. p. 86, n». 30. pi. 7, f. 22—24. —
Wolfö, Icon. Cim. p. 130. t. 13, f. 124 a 6 (Ac. Echii). —
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Herr. Sch. Wanz. Ins. IV. p. 14. tab. 114, f. 360 {Echii). —
Flor, Rh. Livi. I. 352.

Lengte 3 of 3,5 mm. —Gelijkt op de beide vorigen, doch

is terstond te onderscheiden door den zwarten rug met grijze

randen van den thorax.

De geheele kop is zwart en heeft geen doontjes. De sprieten

zijn weder vrij lang en slank, als bij de laatste soort, doch

hunne beide eerste leedjes zijn zwart, het 3' rood, aan de

spits iet of wat knodsvormig; het 4' zwart, spoelvormig. Rug

van den thorax grof gekorreld, zwart, de rigchels vuilwit, de

middelste doorloopend, de zijdelingschen eerst digt bij het

uitsteeksel beginnend. De halskap breed maar kort, lichtgrauw

even als de gezwollen zijranden en de processus. Dekschilden

grauw; het middenveld iets lichter met twee zwarte plekken

op de plaatsen als bij de vorige soort, doch grooter en duide-

lijker; de membraan bestaat uit grove mazen; haar zoom en

het geheele randveld uit nog iets grover mazen met afwisselend

grauwe en zwarte aderen, 't geen zeer sierlijk staat. Heupen

en dijen zijn zwart; de scheenen en het 1' lid der tarsen zijn

rood, het 2^ zwart.

Alleen op het duin in de nabuurschap van Haarlem werd

deze soort aangetrofifen ; de beeren Piaget en Everts vingen er

voorwerpen van bg Velzen in Junij , de heer Ritsema in Maart

op Middelduin by Overveen.

4. Mon. quadrimaculata , Wolff.

Plaat 6, lig. 8 eu 8«.

Wolff, Icon. Cim. p. 132. tab. 13, f. 127. —Fallen, Hemipf.

144^ 4. —Herrich-Schaefifer , Wanz. Ins. IV. p. 58. tab. 125,

fig. A. —Fieber, Ent. Moti. p. 81. tab. 7, f. 4—6.

Lengte 3 mm. —Duidelijk van de drie vorigen onderscheiden

door donkerbruine kleur en zeer ver uitstekende membraan.

Het ligchaam schijnt langer te zijn dan tweemaal zijn breedte,

doch dit is aan de verlengde dekschilden toe te schrijven.

De kleur van de bovenzijde is donker roodbruin, die van de
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onderzijde is lichter, geeler. De sprieten en pooten en vier

doorntjes op het voorhoofd zijn rood, alleen het 4" leedje der

eerstgenoemden is zwart; hun derde lid is zeer lang en slank,

4 maal zoo lang als de twee eersten te zamen. De kap is

klein en heeft in profiel gezien eene flaauwe inkeeping achter

den rand; daarachter verheft zich het borststuk bultig; de drie

rigchels loopen evenwijdig, digt bijeen en geheel door. Het

borststuk is tamelijk fijn gekorreld; het middenveld der dek-

schilden even zoo fijn van mazen; het zijdeveld is zeer smal

en moeijelijk van het randveld te onderscheiden; dit laatste

heeft voor 2 rijen grove doorschijnende mazen, achter een;

ongeveer op de helft is eene langwerpig vierkante plek, waar

de mazen veel digter bijeen staan en die dus niet doorschijnend

is, maar bruin; de membraan of het eindveld heeft mazen die

ietwat grover zijn, dan die van het middenveld.

Mijne beschrijving en afbeelding komen niet geheel overeen

met die der aangehaalde schrijvers; het schijnt dat mijne voor-

werpen tot eene zeer donkere verscheidenheid behooren. Ik

ving mijne voorwerpen in groot aantal, op de Gliphoeve in

Augustus, te Leyden in mijnen tuin in het vroege voor- en

late najaar, steeds op perenboomen. Ook de heer Six zond

mg een exemplaar uit Utrecht, aldaar in Mei gevonden. —In

de naamlijst staat deze soort onder den naam van Diimetorum

H. Sch. opgeteekend; het zou mij niet verbazen indien deze

laatste slechts eene kleinere, sterker gevlekte variëteit ware,

5. Motianthia nigrina Fall.

Plaat. 6, fig. 9 en 9a.

Fallen, Hem. Suec. I. p. 145. 5. —Herr. Sch. Wanz. Ins.

IV. p. 52, 62. tab. 125. f. 5 en IX. p. 156. —Zett. Ins.

Lapp. p. 269. 3. —Flor, Rhynch. Livi. I. p. 334. —Misschien

ook Panzer, F. Germ. 118, 16.

Lengte 2 mm. —Deze en de volgende soort, die zeer

sterk op elkander gelijken, onderscheiden zich van de vorigen
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door eene ongevlekte grauwe kleur en vooral door de relatief

groote mazen hunner dekschilden.

Ovaal, donkergrauw. De kop kort en vrij breed met twee

vooruitstekende doorntjes op den schedel en een kegelachtig

wratje voor de oogen. De sprieten niet langer dan een derde

der lengte van het ligchaam, slank; de beide eerste leedjes

bruingrauw, kort, het derde dun, rood, aan de basis iets

dikker, meer dan 3 maal zoo lang als de beide vorigen te

zamen, het vierde kort, spoelvormig, zwart. De zuiger reikt

tot aan het middenpaar der heupen. Borststuk in het midden bol
,

sterk met putjes ingedeukt; de halskap steekt ver naar voren,

de rigchels bestaan uit kantwerk met eene rij vierhoekige

mazen; de zijrigchels zijn naar elkander gebogen; de breede

zij randen , wat opgewipt naar de kanten hebben voor drie

rijen mazen , achter slechts 2. De dekschilden steken aan

de zijden en van achter een geheel eind over het abdomen

heen; hun middenveld is zeer langwerpig en de buitenrigchel

er van weinig gebogen; het zijdeveld is tweemaal breeder dan

het randveld en naar beneden gerikt; het randveld heeft aan

de schouders twee rijen mazen, verder op maar een. Pooten

grauwgeel, het laatste lid der tarsen zwartachtig.

Volgens Flor en Fallen zou de kleur van het lijf zwart zijn
,

't geen ook aanduiding geeft van den naamsoorsprong. De heer

Six trof deze soort niet zelden aan in Julij te Utrecht; ik vond

haar in Augustus te Heemstede.

6. Monanthia parvula Fall.

Plaat 6, lig. 10 en 10».

Fallen, Hem. Suec. I. p. 145. 6. —Flor, Rhynch. Livi. I.

p. 335. —Misschien ook Panzer, Fn. Germ. 118, 23 (testacea)

en Fieb. Ent. Mon. p. 62. tab. 5, f. 19—22 (M. Echinopsìs).

Lengte 1,5 mm. —Zeer sterk gelykend op de vorige en

slechts bij vergelijking te onderscheiden. Zij is kleiner en

vooral korter. De kleur is dezelfde. De kop is aan de onder-

zode door de bucculae rond en niet opgewipt, hoekig in pro-
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fiel; de doorntjes op den schedel zijn korter. De sprieten zijn

veel donkerder van kleur, meer bruin dan rood. De thorax is

naar voren eigenlijk smaller dan bij Nigrina, doch de breedte

der zijranden doet dit weinig in 't oog loopen; ook is de kap

iets langer. Het grootste verschil bestaat in de dekschilden,

wier middenveld aan den buitenrigchel S-vormig gebogen is,

welke bogt ook eigen is aan het geheele zijdeveld. Zij hebben

bovendien veel grover mazen dan Nigrina , vooral op de membraan.

Het blijft echter altijd twijfelachtig of dit wel eene zelfstan-

dige soort is en niet eer eene verscheidenheid. De meeste be-

schrijvingen en figuren kunnen ons niet helpen in de oplossing

van dit vraagstuk; zij zijn te onvolledig en te slecht. Monan-

thia testacea H. Seh. van de naamlijst is deze zelfde soort.

Zij werd in Augustus aan de Bildt door den heer Six aan-

getroffen en in hetzelfde jaargetijde door mij op de Gliphoeve.

B. Soorten bij welke de dekschilden niet over elkander slaan.

7. Monanthia cervina Germ.

Plaat 6, fig. 11 en 11«.

Germar, Fauna Ins. Eur. 18, f.22. —Herr. Sch. Wanz. Ins.

IV. p. 26.. Pi. 118, f. 375. —Fieber, Eìit. Mon. p. 48, n«. 2.

PI. 4, fig. 1—3. —Flor, Rh. LM. I. p. 341.

Lengte 2,5 mm. —Tamelijk breed ovaal; geelachtig grauw

met de aderen van het netwerk slechts weinig donkerder. De

kop bruin, kort, met 2 divergerende lange stekels en voor

ieder oog een korter doorntje. De sprieten zijn rood, behalve

de spits van het 3* lid en het geheele vierde, welks top met

zilverwitte haartjes dik bezet is; ook is het eerste lid don-

kerder dan de overigen; in het geheel zijn de sprieten in

lengte gelijk aan de helft van het ligchaam; het 3^ lid is

viermaal zoo lang als het 4^ De oogen zijn groot en rood met

bruinen tint. De thorax is kort en breed, de kap bruin met

naauwe mazen, de langsrigchel daarachter hoog en uit eene rij

van 5 vierhoekige mazen bestaande ; de beide zijdelingsche rigchels

divergeren naar achteren; de zijranden breed, naar achteren
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slechts weinig versmald, een weinig opgewipt, uit 3 onregel-

matige rijen mazen bestaande; de processus zeer weinig uit-

stekende. De dekschilden met hooge rigchels en vrij groote

ronde mazen, sluiten niet aan het begin der naad. Het midden-

veld en de daartusschen gelegen randen zijn vlak, het zijdeveld

dat breeder is dan het randveld, loopt schuin naar beneden en

het randveld wipt op. De rigchel tusschen midden- en zijdeveld

loopt S-vormig, doch is om zoo te spreken slordig en kinder-

achtig geteekend. Het randveld heeft slechts 2 rijen mazen.

Geheel aan de spits slaan de dekschilden voor een bitter klem

gedeelte toch wel over elkander, doch men bespeurt het niet

zonder goede loupe. De pooten zijn slank en geheel lichtgeel.

Cervina is eens of tweemaal bij Driebergen gevangen door

den heer Six.

8. Monanthia earinata Panz.

Plaat 7, fig. 1 en 1».

Panzer, Fauna Germ. 99, 20. —Fieber, Ent. Won. p. 52.

PI. 4, fig. 10. —Misschien ook Herr. Sch. Wanz. Ins. IV.

p. 24 tab. 118, fig. 373 (M. pusilla Fall.).

Lengte 2 mm. —Dadelijk herkenbaar aan den zwarten kop

en de geheel zwarte sprieten. De thorax en dekschilden zijn

grauw van kleur, het achterlijf zwart, de vorm iets meer

rond dan bij de vorige. De doorntjes op den kop zijn hier

kleiner, de halskap is duidelijk te onderscheiden, daarachter

is de thorax ingedeukt en donker gekleurd. De zijranden van

den thorax zijn zeer weinig opgewipt en naar voren zuiver

afgerond, de zijrigchels loopen een weinig krom naar binnen.

De dekschilden vormen met elkander een zeer breed, bijna

cirkelvormig ovaal, hun middenveld is veel smaller dan bij Cer-

vina en veel gelijkmatiger van breedte, hun zijdeveldis breeder,

doch daarentegen het randveld smaller en het bestaat slechts

uit eene rij mazen. De pooten hebben roodachtig zwarte heupen

en dijen, met roode scheenen en tarsen.

Het is deze soort, die wij in onze naamlijst ten onregte

Orüiosteira macropthalma Fieber genoemd hebben j deze, of-
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schoon zeer na aan Cannata verwant , heeft een langwerpiger

vorm en zoo het schijnt, minder zuiver zwarten kop en sprieten.

Echter, ik herhaal het, valt over de validiteit der soorten van

het geslacht Monanthia niet te oordeelen, dan nadat men die

soorten uit de larve zal hebben opgekweekt.

Volgens den heer Gr. A. Six is Cannala in Julij bij Drieber-

gen niet zeldzaam.

9. Monanthia obscura H. Sch.

Plaat 7, fig. 2.

Herr. Schaeff. Wanz. Ins. IV. p. 23. —Fieber, Ent. Monogr.

p. 54, n". 17. tab. 4, fig. 22—25.

Lengte 1 mm. —De kleinste van allen en daaraan wel te

herkennen, daarenboven duidelijk onderscheiden van de voor-

gaande door hare rosse sprieten. Het geheele dier is grauw,

behalve de buik die somtijds roodbruin is, de oogen die rood

zyn, de sprieten en pooten. De kop is kort en zijne doorntjes

weinig uitstekend, zijne kleur is uit den rossen grauw. De

sprieten zijn korter dan de halve lengte van het ligchaam,

rosachtig geel, behalve het laatste lid, dat donker zwart is;

ook is het eerste somwijlen iets donkerder dan het 2^; het 3'

is bijzonder dun. Het borststuk is zeer kort en naar evenredig-

heid de halskap bijzonder groot ; de eigenlijke schijf is donker-

grauw, de rigchels, die zeer licht van kleur zijn, loopen

daarover divergerend naar achter, de zy randen steken niet

sterk naar voren uit, doch zijn toch stomphoekig en niet

rond. De processus is van den thorax door eene diepe naad

duidelijk afgescheiden, breed driehoekig en uit netwerk zamen-

gesteld. De dekschilden zijn langwerpiger dan bij de vorige

en vooral is de uiterste spits uitgerekt; het middenveld is

iets breeder, daarentegen het zijdeveld, ten minste naar

achteren toe smaller; het randveld is smal en bestaat slechts

uit eene rij mazen, behalve aan de uiterste voorlap. De pooten

zijn geheel grauwachtig geel, behalve het laatste lid der tarsen

dat zwart is.
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Deze soort werd in September door mij bg Heemstede ge-

vangen en bij Utrecht en Driebergen door den heer Six. Ook

bezit 's Kijks Museum een voorwerp vroeger door den heer

de Haan in Holland aangetroffen.

Gen. 3. Campylostira Fieb.

Langwerpig ovaal en in het algemeen sterk op vele soorten

van het vorige geslacht gelijkende en daarmede overeenkomende

in den vorm der sprieten en pooten en van den zuiger , alsmede

in het hebben van drie langsrigchels op den thorax, doch

verschillend in de volgende opzigten. Aan het borststuk ont-

breekt de halskap en de voorrand is naar achteren hol, in

plaats van naar voren bol te zijn; het middenveld der dek-

schilden loopt zonder afscheiding door tot aan de spits, waar

zij in het randveld overgaat; zoodat de vleugel uit niet meer

dan 3 velden schijnt te bestaan, een smal randveld aan den

voorrand, een ietwat breeder zijdeveld, daarmede evenwijdig,

en een derde veld, dat uit middenveld en eindveld zamen-

gesteld is.

Slechts eene soort van dit geslacht is in Nederland waar-

genomen.

Camp. verna Fall.

Plaat 7, fig. 3.

Fallen, Hem. Suec. p. 147. 9. —Herr. Seh. Wanz. Ins. IV.

p. 64. tab. 127, fig. 398. —Fieb. Ent. Mon. p. 45. tab. 3,

f. 38.

Lengte naauwelijks 2 mm. —Bruin met het abdomen geel-

achtig en de dekschilden met den zijrand van het borststuk

doorschijnend; langwerpig ovaal. De bruine kop is driehoekig,

op den schedel ongedoornd, met twee stompe uitsteeksels

tusschen de sprieten en de oogen voorzien; bucculae naar

achter breeder dan naar voren. Oogen rond en zwart, matig

groot. Zuiger tot midden tusschen het tweede paar der heupen

reikend. Sprieten zoo lang als kop en thorax, matig dik, bruin-
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rood met het laatste lid donkerder; het 1* lid is klein, het

2' iets grooter en dikker, door een uiterst fijn steeltje met

het vorige verbonden, het 3* smaller dan 2 doch vgf maal zoo

lang, aan de spits ietwat verbreed, het 4" peervormig, 2|

maal korter dan 3. Het eigenlijke borststuk (zonder den door-

schijnenden zijrand) aan den voorrand smaller dan de kop,

daarna echter vaasvormig verbreed; de voorrand een weinig

gezwollen en op die hoogte verbonden aan de 3 langsrigchels
,

die nagenoeg paralel loopen; de achterrand is wel rond uitge-

bogen, maar een processus ontbreekt; de zijranden bestaan uit

twee rijen onregelmatige mazen. De dekschilden zyn aan de

inplanting smal, verbreeden zich dan gaande weg en nemen

voorbij I der lengte weder in breedte af; aan de apex zijn

zij afgerond; ter plaatse waar het schildje wezen moest, laten

zij eene driehoekige ruimte van het abdomen onbedekt, die in

mijn voorwerp met witte haren bekleed schijnt. De beide

velden aan den voorrand hebben veel fijner mazen dan het

overige gedeelte. Of er vleugels aanwezig zijn is mij onbekend.

De pooten zijn slank, bruingeel.

De afbeelding van Herrich-Schaeffer , aan welks juitstheid

Fieber twijfelt, is vrij goed van teekening, doch zeer slecht

en slordig van coloriet.

Van deze soort zijn een of twee exemplaren gevangen bij

Utrecht in Augustus door den heer Six.

Gen. 4. Derephysia Spin.

De kop is klein en tusschen de oogen met twee scherpe

stekeltjes gewapend. De oogen zijn matig van grootte, bolrond.

De zuiger reikt tot voorbij het laatste paar pooten. De sprieten

staan tusschen de oogen in, zijn iets langer dan de helft van

het ligchaam, hebben een knobbeltje aan hunne basis en

bestaan uit vier leedjes, waarvan de beide laatsten behaard

zijn. Het borststuk is eigenlijk breed vaasvormig, doch zijn

omtrek verkrijgt eene geheel andere gedaante door den hals-

kap, de zijranden en den processus; de eerste is zeer groot

en steekt een geheel eind over den kop heen ;
in profiel gelijkt
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hij op de kap van een cabriolet (zie fig. 4"); de zijranden
zijn naar voren tot even voorbij den kop uitstekend, aan de
zijden vrij sterk opgewipt en naar achteren versmald en toe-

gerond. De processus is vi-ij lang en puntig, en bestaat uit

netwerk; de drie rigchels zijn dun en hoog, vooral de mid-
delste. De dekschilden bestaan, even als de zijranden van het
borststuk, uit netwerk van zeer groote mazen; hun midden-
en zijdeveld zijn dakvormig tegen elkander opgerigt en het

randveld is een weinig opgewipt; naar het einde toe is het

middenveld niet gesloten. De pooten zijn matig lang en zeer

slank.

Derephysia foliacea Fall.

Plaat 7 , fig. 4 en 4*.

Fallen, Hem. Suec. I. p. 149. 12. —Herr. Schaeff. DmtschL
Ins. 118, 18. —Idem, Wanz. Ins. IV. p. 70. tab. 129 D.
et 130 M. N. —Fieber, Ent. Mon. p. 99. tab. 8, f. 23—27.—
Flor, niiynch. Livi. p. 364.

Lengte 2,5 of 3 mm. —Kop eu thoraxrug zwart, borst

bruin en abdomen vuil geel. De sprieten zijn donkerbruin met
het eindlid zwart; de twee eerste leedjes te zamen zijn zoo

lang als de kop, het derde is wel viermaal zoo lang als deze
beiden, zeer gelijkmatig van dikte en iets rooder van kleur,

met tamelijk lange fijne zwarte haartjes bekleed; het 4" is

peervormig, zoo lang als de beide eersten te zamen, aan de
basis rood, verder zwart en mede behaard. Het netwerk van
de kap, de zijranden en dekschilden is iriserend wit met
bruinachtig grauwe aderen; de mazen zijn veel grooter dan
bij eenige andere inlandsche soort. De vleugeltjes zijn zuiver

wit, zeer sterk iriserend met flaauw gekleurde aderen. Aan de
bruine borst ziet men grijze randen en grauwe vlekken. De
zuiger en pooten zijn vuil bruinachtig geel, even als het abdomen.

Volgens den heer Six is deze soort niet zeldzaam op drooge
gronden tusschen het schrale gras bij Utrecht en Driebergen;
de heer Perin heeft haar bij Leyden gevangen. Andere vind-
plaatsen bleven mij onbekend.
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BIJVOEGSEL.

Sedert het in het licht verschijnen van het derde stuk der

beschrijving van „de inlandsche Hemipteren" in 1870, zijn mij

drie soorten, nieuw voor de Fauna bekend geworden, be-

hoorende tot de familien, die in de drie voorgaande stukken

behandeld zijn. De kennis dezer dieren ben ik verschuldigd

aan den heer H. C. van Medenbach de Kooij Jr., die met de

door hem gevangene exemplaren de verzameling der Ned.

Entom. Vereeniging wel heeft willen verrijken. De drie soorten

zijn de volgenden:

Asopus punclatus L.

Plaat 7, fig. 5.

Linn. S. N. V. p. 486, 34. —Fabr. S. Rhyng. 157, 12. —
Fallen, Hem. Suec. 1. p. 25. —Burm. Ilandb. II. p. 378. —
Wolff, Ic. dm. p. 179. tab. 18. f. 173. —Hahn, W. Ins. IL

p. 69. tab. 51, f. 157. —Herr. Sch. in Panzer's Fauna 113,

5. — Flor, Rh. Livi. I. p. 91.

Lengte 8 mm. —Deze soort behoort in het eerste stuk in-

gevoegd te worden na Asopus coeruleiis', zij wordt even als

deze gebragt tot het geslacht Zicrona der nieuweren en heeft

met haar gemeen dat het 2^ en 3^ lid der sprieten weinig in

lengte verschillen, dat de voorscheenen onbedoornd zijn en de

zuiger slechts tot de middenheupen reikt. Het voorwerp dat

ik voor oogen heb, het eenige met zekerheid bekende inland-

sche, is bronskleurig zwart, boven iets donkerder dan onder,

hier en daar met wit gemarmerd. Kop aan de bovenzijde plat,

nagenoeg vierkant met afgeronde hoeken en uitpuilende oogen,

de middellob inspringend. De sprieten iets langer dan kop en

borststuk, zwart; het 2* en 3"^ lid gelijk van lengte, het 4*

iets langer, het 5^ nog langer. Het borststuk gekarteld aan

het begin der zijranden, met regthoekige weinig uitpuilende

achterhoeken , is vrij bol , overal sterk met vrij diepe putjes

bezet, behalve op eene onregelmatig breede ivoorwitte middel-
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lijn. Het schildje groot, met paarschen gloed aan de spits,

fijner gestipppeld dan het borststuk en in het midden met

flaauwe dwarsrimpels ; er is slechts zeer weinig witte marmering

op te zien. De dekschilden daarentegen hebben vrg veel wit

op het corium en den zeer smallen claviis; de membraan is

donker rookkleurig. De vleugels zijn vuilwit met iets donkerder

aderen. Onder de vleugels is het achterlijf groenachtig zwart.

Aan de onderzijde zijn eene strook over het midden van kop

en thorax, het eerste lid van den zuiger en een band om

alle scheenen geelachtig wit; al het overige is bronskleurig.

De voorste dijen vertoonen digt bij het einde een zeer fijn

stekeltje.

De heer van Medenbach de Rooij ving zijn voorwerp, dat

een mannetje is, in de maand April bij Arnhem; gezet onder-

zoek in het vroege voorjaar zal in Gelderland en Overijssel

wel meer voorwerpen van deze soort doen ontdekken. Op

's Rijks Museum staat sedert twintig jaren een exemplaar

zonder etiquette van habitat, even donker als het Arnhemsche

en dat door de speld en de wijze van opzetten een' inlandschen

oorsprong schijnt te verraden.

Gonocerus Venator F.

Plaat 7, fig. 6.

Fabr. S. Rh. 194, 12. —Burm. Hanclk IL p. 311.- Wolff,

le. dm. 21. tab. 3, f. 21. —Amyot et Serv. Hemipf. p. 239. —
Herr. Sch. in Panz. Faun. 116, f. 15.

Het geslacht Gonocerus, dat tot heden door ons niet vermeld

werd, is door Latreille opgesteld in zijne Families naturelles]

het behoort tot de familie der Coreoden en is het naast ver-

want aan Coreus, doch het onderscheidt zich daarvan door-

dien de kop slechts weinig tusschen de sprieten uitsteekt en

deze laatsten niet dan zeer flaauwelijk korrelig zijn, zelfs op

het eerste lid.

De soort Venator heeft eene lengte van 13 of 14 mm. en

is geheel lederkleurig bruin , op de bovenzijde door eene menigte
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donkerbruine stippeltjes donkerder van tint dan op de builc-

zijde. Het ligchaam is langwerpig, van voren puntig, aan het

abdomen meer ovaal. De kop is langer dan breed, het breedst

achter de oogen en loopt tusschen de sprieten in een stompe

punt uit. De oogen zijn rond, zijdelings geplaatst en uitpuilend.

De ocellen staan achter de oogen, en elk is van het andere

ongeveer zoo ver verwijderd als van het naast bijzijnde oog.

De sprieten zijn zoolang als | van het ligchaam en staan op

weinig verheven knobbeltjes voor de oogen; het 1* lid is zoo

lang als de kop, smal aan de inplanting en terstond daarop

zich naar binnen verbreedeude en dus aan de bovenzijde een

weinig afgeplat ; het 2" lid is rolrond , dunner en langer dan het

1*; het 3% even dik doch veel korter, is rood aan de inplanting,

en het 4^ weder korter , doch daarbij spoelvormig en dikker. De

zuiger is geelachtig met zwarte spits en reikt tot bijna tusschen

de achterheupen. Het borststuk is een trapezium met gegolfde

zijlijnen en opgezwollen achterrand; naar den kop toe loopt

het schuin af en op zijne grootste breedte is het meer dan

tweemaal zoo breed als aan den voorrand; de achterhoeken

zijn niet scherp, maar toegerond, zij wippen eenigzins op. De

dekschilden reiken met hunne membraan niet over den rand

van het achterlijf; de aderen op het corium zijn kenbaar door

dien zij ingevat zijn in rijen van ronde zwarte puntjes ; in de

membraan telt men 11 of 12 ongekleurde, gegolfde, dikwijls

gaÔ'elvormig verdeelde aderen. De vleugels zijn rookkleurig

met zeer duidelijke zwarte aderen. Het achterlijf is ovaal, op

den rug zwart met roodgele vlekken op het 3" en 4* segment,

terwijl de volgenden roodgeel zijn met zwarte vlekken; de

bilitenzoom, die in de rust buiten de vleugels uitsteekt, is

zeer dun, ietwat opgewipt, donkerbruin met witte randen der

segmenten. De pooten zijn slank, zonder doornen of uitsteeksels.

De geheele onderzijde met de pooten is egaal geelachtig rood^

behalve de zoomen der stigmata , die zwart zijn.

Van deze zeldzame en merkwaardige soort ving de heer

Van Medenbach de Kooij twee exemplaren, beide wijfjes, een

in Juni) bij Arnhem, het andere half October bij Oosterbeek.
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Pachymerus Inniger Schill.

Plaat 7. fig. 7.

Schilling, Bey Ir. p. 67. n°. 5. tab. 3, fig. 1. —Panz. , /^aima

Germ. 121, 1. —Fieber, Eur. ffemipt, p. 184,

Lengte 5 mm. —In gedaante en kleur zeer nabij P. nubilus

Fall, staande en tevens gelijkende op Agrestis Fall. De kop

spits driehoekig met ingebogen zijden, dof zwart; de oogen

rond en uitpuilend. De sprieten, ongeveer ter lengte van het

halve ligchaam zijn grauw-zwart, het 2* lid een weinig roest-

kleurig aan de basis, is iets langer dan het 3^ en in lengte

gelijk aan het 4'. Het borststuk heeft afgeronde voorhoeken,

golvende zgden, bgna regthoekige achterhoeken en is door

eene dwarsnaad in twee ongelijke deelen verdeeld, waarvan

het voorste langer en dof zwart, het achterste korter en vuil-

grauw is; op de zij randen ter hoogte waar deze helften aan

elkander raken, springt eene witte membraneuse zoom eenig-

zins naar binnen.

Het schildje is groot, driehoekig, dofzwart met geele spits.

De dekschilden zijn grauwachtig geel met zwarte langslijntjes,

die uit stippeltjes bestaan; op het einde van het corium, naar

den clavus toe, ziet men twee langwerpige zwarte vlekken,

aan de spits met een geel oogje versierd. De membraan is

rookkleurig, en heeft in drie zijner hoeken vrij groote zuiver

witte vlekken; uit elk der beiden, die aan het corium raken,

verspreiden zich twee slingerende witte aderen. De vleugels

zijn doorschijnend wit met dofwitte aderen. De pooten zijn

zwart, behalve de voorste knieën en scheen en tot aan de

tippen; deze knieën en scheenen zijn geel.

De heer v. M. de Rooij was zoo gelukkig van deze soort

een voorwerp te vangen bij Arnhem in de maand April.

Van den larven- en nymphen-toestand der Netwantsen schijnt

niets bekend te zijn; het is mij ten minste niet mogen ge-
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lukken in eenig werk iets dienaangaande aan te treffen. In

het algemeen heeft men zich met de ontwikkeling der Hemi-

ptera nog veel te weinig afgegeven en wat men er van weet,

hoofdzakelijk aan de Geer te danken.

Ondertusschen komt het mij voor dat dit onderwerp de be-

handeling wel waardig is en ik verwijs tot staving dezer

meening niet alleen tot de bekende, met doorntjes bekranste

en van scharniertjes voorziene eijeren der grootere wantsen of

tot de zorg der moeders van Acanthosoma haemalogaster en

griseum voor haar kroost, maar ook naar twee voorwerpen in

nymphenstaat , waarvan het eene in 's Rijks Museum van na-

tuurlijke historie , het andere in de collectie der Ned. Ent.

Vereeniging bewaard wordt. Ik meen redenen te hebben om deze

zonderlinge dieren voor nymphen van Netwantsen te houden;

de sprieten van 4 leedjes, geheel gelijk aan die der ima-

gines van deze familie, de pooten met 2 tarsenleedjes, de

habitus en de doorntjes op kop en ligchaam geven er mij aan-

leiding toe; doch de gedaante is nog zoo zeer afwijkend, dat

het mij onmogelijk is met eenigen grond de soort op te noemen,

waartoe ik zou meenen dat elk dezer voorwerpen moest be-

hooren.

Men ziet die dieren afgebeeld op Plaat 7 bij fig. 8 en 9.

Ik zal ze niet beschrijven, maar alleen het volgende bij de

afbeelding voegen. Het eerste, fig. 8 is geheel glanzig paars-

achtig zwart, met uitzondering van de spits van het borststuk,

die als een scutellum uitsteekt en okergeel gekleurd is. Dit

voorwerp werd door mij gevonden in eene kleine verzameling

van insecten op spiritus, door den colonel D' van Hasselt

vroeger bij Utrecht gevangen. De breede vorm en de krans

van doorntjes van deze wants maken haar zeer merkwaardig;

de stekeltjes aan den zoom van het achterlijf zijn niet puntig,

maar schijnbaar met ronde knopjes bezet.

Het andere voorwerp werd door mij in Julij aan de Vuursche

gevangen. Het is minder breed, nagenoeg ovaal van vorm,

grauw van kleur met geele doornen en randen van het achter-

Igf; ook het 3^ lid der sprieten is geel, het laatste spoelvor-


